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I. ÚVOD
Rok 2017 bol, najmä v druhej polovici, rokom príprav na všetky aktivity spojené so
150. výročím zaloţenia Múzea mesta Bratislavy. Vypracovanie jednotlivých textov
a výber obrázkov vedeckej recenzovanej monografie o dejinách múzea a príprava výstavy
prezentujúcej „dejiny“ múzea za uplynulých 150 rokov, ale aj rozpracovanie rôznych
ďalších podujatí, bolo hlavnou náplňou prakticky všetkých zamestnancov. Na mnoţstve
porád a sedení sa postupne kreovali jednotlivé programy. Ich cieľom je, aby sa v roku
2018 MMB dostalo výraznejšie do povedomia verejnosti a prezentovalo sa ako moderná
a kreatívna pamäťová inštitúcia.
V prvom polroku bolo významnou udalosťou sprístupnenie horného hradu na Devíne s novou
expozíciou v jaskynných priestoroch brala pre verejnosť. Začiatkom mája sa po desiatich
rokoch mohli návštevníci opäť kochať nádherným výhľadom z najvyššieho bodu tejto
Národnej kultúrnej pamiatky. Vďaka finančným prostriedkom z Nórskeho finančného
mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj
ďalších finančných prostriedkov zo strany mesta a Úradu vlády, bolo moţné ukončiť všetky
práce v interiéroch, a aj práce v exteriéroch, ktoré sa nedostali do pôvodnej fázy obnovy.
Pri kontrole stavu murív na ťaţko prístupných miestach hradného brala, sa ukázala nutnosť
zabezpečenia viacerých objektov, ktoré hrozili deštrukciou. Padanie kúskov murív, ale aj
uvoľňujúcich sa skál, prinútili mestskú časť Devín oplotením obmedziť komunikátu pre
chodcov pod bralom. Murivá boli sanované, avšak stav samotnej skaly bude v roku 2018
potrebné dôkladne skontrolovať a navrhnúť opatrenia na ochranu verejnosti pohybujúcej sa na
komunikácii. Pre najbliţšie roky tak bude bezpodmienečne nutné venovať týmto objektom
zvýšenú pozornosť a vyčleniť príslušné finančné prostriedky na ich opravu.
Pridelením finančných prostriedkov mohol začať v priestore pod plánovanou
a naprojektovanou budúcou budovou správy hradu archeologický výskum. Problémom bol
nedostatok ľudských zdrojov a tak sa výskum nepodarilo ukončiť, čo by sa malo stať v roku
2018. Tu je potrebné opätovne zdôrazniť dobrú spoluprácu s oddelením stratégie a projektov
Magistrátu mesta Bratislavy, ako aj s Generálnym investorom Bratislavy.
Zbierkový fond múzea sa rozrástol o prírastok 623 zbierkových predmetov z toho 296 kúpou,
236 darom, 91 vlastným výskumom. Pribudli divadelné plagáty, fotografie mesta,
dokumenty, doklady, firemné reklamy a dokumenty, súpravy z bratislavských reštaurácií,
kaviarní a hotelov, obrazy K.Frecha z 30.rokov 20. stor., obrazové hodiny s vedutou
Bratislavy s hracím strojčekom, nábytky, predmety dokumentujúce ţivot domácnosti a pod.
Cenným prírastom do kolekcie predmetov týkajúcich sa A. Fleischmanna je prsteň „Rak“,
ktorý do autorovej expozície venovala jeho manţelka. Celkový počet zbierkových predmetov
múzea narástol
na 128 704 kusov.
V rámci elektronickej evidencie sa okrem pravidelných prác (spracovanie prírastkov v prvoaj druhostupňovej evidencii) pokračovalo v spracovávaní evidencie fondu pozostalosti
Ovídia Fausta a pozostalosti Jána Batku.
Múzeum zapoţičalo prostredníctvom 40 zmlúv 746 predmetov.
Prebiehala fotodokumentácia zbierkových predmetov, ich skenovanie, ale aj pravidelné
fotografovanie a evidencia podujatí múzea.
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Zvýšený dôraz sa kládol na skvalitnenie ochrany zbierkového fondu. Celkovo bolo ošetrených
914 predmetov – 43sa zreštaurovalo, 284 konzervovalo a 587 vyčistilo. Z toho 881 kusov
sa realizovalo vlastnými zamestnancami. Pozornosť sa venovala systematickému meraniu
a vyhodnocovaniu klimatických podmienok v priestoroch uloţenia zbierkových predmetov,
ich uloţeniu a označeniu, ako aj práci s archeologickými nálezmi, najmä z výskumu
na Devíne. Realizoval sa výber, príprava a transport predmetov do fumigačnej komory
Slovenskej národnej galérie vo Zvolene. Pokračovalo sa v skvalitnení a systematickom
ukladaní predmetov v depozitároch a realizovala sa druhá etapa výroby nového úloţného
zariadenia na textilné zbierky. Bolo zakúpené aj nové regálové zariadenie na uloţenie zbierok
a realizovalo sa zariadenie depozitára literárnych zbierok. Naďalej však zostáva akútny
problém s uloţením zbierok v halách v Dúbravčiciach a bývalom kine Odboj. Nádejou na
výrazné zlepšenie situácie je prisľúbená rekonštrukcia dlhodobo nevyuţívanej budovy bývalej
školy na Plickovej ul. v Rači. Pre GIB boli vyčlenené finančné prostriedky na projekt a v roku
2018 by sa malo začať s prácami. Múzeum i mestská galéria, ktorá tu bude mať taktieţ
depozitár, v priebehu roka pripravovali podklady pre projektantov.
Situácia sa však radikálne zmenila, keď odborní zamestnanci Galérie mesta Bratislavy
objavili na svojich zbierkových predmetoch – obrazoch - plesne. Prezentácia takto
poškodeného majetku mesta pred jeho vedením i poslancami vyvolala okamţitú reakciu.
Výsledkom viacerých rokovaní a porád bolo rozhodnutie o nutnosti riešiť situáciu uloţením
zbierkových predmetov z nevhodných objektov do dočasného depozitára. Riaditelia galérie
a múzea dostali úlohu pripraviť výzvu na prenájom presne definovaných priestorov pre
kvalitné uloţenie zbierok. V rozpočte mesta pre rok 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo
pre obidve organizácie na prenájom 210 tisíc eur.
Vedeckovýskumná činnosť uţ tradične prebiehala v rovine archeologických výskumov
a v systematickej rovine. Po dlhšom čase sa opäť začal realizovať systematický archeologický
výskum v areáli hradu Devín na mieste bývalej prevádzkovej budovy. Súvisí s pripravovanou
výstavbou novej budovy pre správu hradu a priestorov pre verejnosť. Zatiaľ boli odkryté
objekty zo staršej doby bronzovej, doby halštatskej, laténskej, včasného a vrcholného
stredoveku. Problémom od začiatku prác v máji bolo personálne naplnenie počtu
zamestnancov napriek tomu, ţe finančné prostriedky na mzdy boli zabezpečené priamo cez
zriaďovateľa múzea. Pre rok 2018 je tak bezpodmienečne nutné prehodnotiť výšku hodinovej
sadzby mzdy.
Systematický archeologický výskum v Rusovciach pokračoval na dvoch lokalitách. Výskum
v rámci rekonštrukcie areálu Antická Gerulata mal potvrdiť predpokladanú hradbu rímskeho
kastela na jeho severnom fronte ako aj súvisiacich obranných obvodových priekop. Stavba sa
nepotvrdila bola odkrytá základová ryha s malým torzom kamennej rímskej fortifikácie
orientovanej kolmo na priebeh hradby s mnoţstvom rôznorodého a bohatého materiálu.
Výskum na národnej kultúrnej pamiatke Dom s hypocaustom, ktorá patrí do správy mestskej
časti Rusovce, bol realizovaný v rámci grantového programu Ministerstva kultúry
„Obnovme si svoj dom“. Cieľom výskumu bolo overenie rozsahu zachovaných stavebných
konštrukcií, vyhodnotenie odkrytých architektúr, ako aj datovanie a odborné vyhodnotenie
skúmanej polohy, čo sa realizovalo. Najdôleţitejším momentom výskumu bol nález formy na
odlievanie beneficiárskych insígnií, pričom z dostupnej literatúry vyplýva, ţe ide o prvý a
jediný beneficiársky kadlub v histórii.
Realizovali sa aj štyri záchranné archeologické výskumy na stavbách rodinných domov
a jeden na stavbe elektrickej prípojky, ale bez zásadných objavov.
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Vedeckovýskumná činnosť ostatných odborných zamestnancov bola sústredená najmä
na dejiny Múzea mesta Bratislavy v rokoch 1868-2017. Výstupom štúdia archívneho
materiálu, literatúry a iných zdrojov bolo vypracovanie textu jednotlivých kapitol a výber
obrázkov pre pripravovanú monografiu k 150. výročiu zaloţenia múzea pod názvom Vo víre
dejín. K tomuto výročiu sa vypracoval aj ideový zámer, podklady pre scenár a výber
zbierkových predmetov pre pripravovanú výstavu Generácie generáciám.
Ukončená bola aj dvojročná výskumná úloha venovaná významnému Bratislavčanovi
Jánovi Batkovi (1845 – 1917). Jej výstupom bola výstava, sprievodná publikácia a štúdia
do Zborníka MMB, ako aj medzinárodná konferencia.
V rámci edičnej činnosti treba spomenúť výmenu dlhoročnej zostavovateľky Zborníka MMB
Bratislava Eleny Kurincovej – ktorej je potrebné aj na tomto mieste úprimne poďakovať
za kvalitne a odborne vykonanú prácu – Danielom Hupkom. Posledný krát v jej réţii vyšiel
zborník múzea číslo 28.
K ţivotnému jubileu dlhoročnej zamestnankyne MMB – archeologičky Veroniky Plachej
vyšiel zborník Devín Veroniky Plachej.
Kolegyne z oddelenia komunikácie vydali päť publikácií - najmä pre školy - v rámci
novozaloţenej edície „História v kocke“. Vyšiel sprievodca k výstave Ján Batka a Bratislava,
ako aj k výstave „Gerulata. Skvosty hrobov pohrebiska III“. Tradične bohatá bola publikačná
činnosť zamestnancov múzea, aktívna aj pasívna účasť na rôznych odborných konferenciách
doma i v zahraničí i metodická činnosť.
Pripravili mnoţstvo posudkov, odborných materiálov, podávali projekty, poskytovali
konzultácie, pracovali v rôznych komisiách či viedli odbornú prax.
V rámci sprístupnenia horného hradu na Devíne sa verejnosti otvorili jaskynné priestory
v skalnom masíve s novou expozíciou. Prezentuje hrad v 13.-20.storočí, jeho stavebný vývoj,
majiteľov a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa tu odohrali. Návštevník má moţnosť vidieť
prierez jeho dejinami prostredníctvom vyše 300 archeologických nálezov. Zaujímavá je tieţ
geologická história brala s prezentáciou zvyškov mora v podobe morského piesku spred
16 miliónov rokov.Viditeľné sú aj vplyvy pôsobenia morskej hladiny v devínskom skalnom
brale.
Najväčšou vlastnou výstavou je dlhodobý projekt Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava,
vo vstupnom priestore Múzea J. N. Hummela. Venovaná je významnej kultúrnej osobnosti
z dejín mesta, dlhoročnému mestskému archivárovi pri príleţitosti 100. výročia jeho úmrtia.
Okrem predmetov z jeho pozostalosti, ktoré sú uloţené v MMB, sa tu prezentujú aj vzácne
hudobniny z Mestskej kniţnice, pričom viaceré z nich obsahujú venovania skladateľov, resp.
Batkove rukopisné poznámky.
V Múzeu Antickej Gerulaty v Rusovciach bola sprístupnená dlhodobá prezentácia nálezov
pohrebiska III., kde bolo odkrytých 16 hrobov datovaných mincami do 4. storočia okrem
iného
s bohatou výbavou zriedkavých typov šperkov zo zlata, striebra, jantáru, gagátu a lignitu.
Zaujímavá bola výstavka veľkorozmerného keramického priestorového modelu Bratislavy
zloţeného z jednotlivých architektúr, podľa Marquartovho plánu z roku 1765. Postupne ho
vytvárali deti s rodičmi v rámci dvojročného projektu Prechádzky s pánom Marquartom, kedy
navštevovali jednotlivé historické lokality a objekty.
V spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok bola v prvom štvrťroku prezentovaná
výstava dekoratívneho i úţitkového skla z archeologických nálezov, z dovozu i z produkcie
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domácich sklární pouţívaného v domácnostiach od 13. do 18. storočia, vhodne doplnená
obrazovými i textovými panelmi a výtvarným umením súvisiacim s tematikou.
Autori z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na základe
systematického vedeckého bádania a medzinárodnej kooperácie vzdelávacích a pamäťových
inštitúcií na Slovensku i v Maďarsku pripravili výstavu „Storočie Feiglerovcov.
Príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov“, ktorá prezentovala
tvorivé a osobnostné spektrum niekoľkých generácií bratislavských architektov, staviteľov
a stavebných podnikateľov.
Spomenúť treba tieţ výstavu Slovenského olympijského a športového múzea „Nájdi si svoje
hobby!“ s podtitulom „Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku“, tradičnú Hommage
à Peter Strassner na Devíne a kaţdoročnú výstavu víťazných prác súťaţe SLOVAK PRESS
PHOTO 2017. Záver roka sa niesol v znamení keramiky Ivetty Axamitovej.
Múzeum zapoţičalo svoje predmety na sedem výstav iných inštitúcií.
Tradične bohatá a zaujímavá bola prezentačná činnosť. Popri tradičných podujatiach so
zaujímavým programom ako Bratislavské mestské dni, Noc múzeí a galérií, Korunovačné dni
venované 300. výročiu narodenia Márie Terézie, Historický tábor a Rytieri na Devíne,
Remeselné vianočné trhy, Egyptologické prednášky, či nové podujatia Keltský slunovrat
alebo Medzinárodný deň archeológie, treba spomenúť najmä jubilejný 20. ročník Rímskych
hier. Vďaka podpore z grantov a výrazného príspevku od zriaďovateľa bolo moţné
v spolupráci s hlavným mestom, BKIS a najmä Tovarišstvom starých bojových umení
a remesiel pripraviť veľkolepý program v areáli parku kaštieľa v Rusovciach. Po
dopoludňajšej časti programu v areáli Múzea antickej Gerulaty sa sprievod vyše 50
účinkujúcich „Rimanov“ presunul do parku, kde bola vytvorená „aréna“ s kulisami. Bohatý
popoludňajší program účinkujúcich z piatich krajín, moderovaný Partríciou Garajovou
Jarjabkovou a Jurajom „Šokom“ Tabačekom, nadchol okolo 4,5 tisíc divákov. Súčasťou
podujatia bol uţ tradične aj 4. ročník LIMES DAY, ktorý upozorňuje na rímske pamiatky na
hranici pozdĺţ Dunaja - Limes Romanus.
Vzdelávacie programy ponúkli okrem tradičných aj nový projekt – Oţivené učebnice.
Neformálne vzdelávacie programy s piatimi publikáciami v novozaloţenej edícii – „História
v kocke“ navštívilo skoro 400 ţiakov.
V spolupráci s Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation sa realizoval veľmi
úspešný prvý ročník projektu Fleischmann Arthur Tour 2017, ktorého cieľom bolo
priblíţiť mladým ľuďom ţivot a dielo významného bratislavského rodáka, sochára
Arthura Fleischmanna. Súčasťou projektu bola výtvarná súťaţ pre ţiakov základných,
základných umeleckých a stredných škôl i osemročných gymnázií Bratislavského
samosprávneho kraja na tému „originálny závesný objekt z plastových fliaš“. Jej
vyhodnotenie prebehlo počas tvorivého workshopu na nádvorí Starej radnice
a v priestoroch Múzea Arthura Fleischmanna, ktorého sa zúčastnila aj vdova po
umelcovi pani Joy Fleischmann a jeho syn Dominique.
Spolu sa všetkých vzdelávacích programov zúčastnilo 2969 ţiakov a 934 dospelých.
Návštevnosť všetkých expozícií a výstav sa opätovne zvýšila. Oproti minuloročnému nárastu
síce o niečo menej, ale aj tak sa veľmi priblíţila hranici 300 tisíc, pričom najväčší nárast bol
tradične na Devíne o vyše 32 tisíc osôb.
Múzeum mesta Bratislavy navštívilo spolu 299 813 osôb.
V oblasti prevádzky objektov sa situácia oproti minulým rokom výrazne nezmenila.
Zabezpečenie bezproblémového chodu 14 objektov, pomoc pri realizovaní vlastných výstav
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a podujatí všetkého druhu i rozsahu, ako aj podujatí iných organizátorov na pôde múzea, je
pre vedúceho s tromi zamestnancami nesmierne náročné. Fyzická i technická ochrana
objektov a budov, správa a prevádzka, ako aj revízie a technické kontroly všetkých moţných
zariadení, autodoprava, upratovanie, letná a zimná údrţba – to všetko a ešte mnoho ďalších
úloh a prác je potrebné v priebehu roka všade vykonať.
Pozitívne hodnotíme rozhodnutie primátora mesta o rekonštrukcii Michalskej veţe, na
začiatok ktorej boli vyčlenené finančné prostriedky. Stav tejto dominanty mesta si generálnu
rekonštrukciu uţ naozaj vyţadoval. Veď len v tomto roku bolo nutné meniť inštaláciu
svetelnej rampy v expozícii, opravovať vodovodné rozvody a spriechodňovať kanalizačné
potrubie, opravovať elektrické rozvody a ističe, opraviť rozvody a ručičky na veţových
hodinách, vyčistiť priestory veţového krovu od holubieho trusu (vyvezených bolo 150 vriec)
a opraviť strešné okno. Taktieţ niekoľkokrát odstrániť grafity a namaľovať fasádu. Tento
problém sa však týka aj ďalších objektov, najmä lekárne U červeného raka a objektov na
Beblavého ulici. Spomenúť treba aj úpravu priestorov na prvom poschodí veţe, kde bol
poskytnutý priestor pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu na zriadenie video pointu
pre verejnosť.
Častým problémom je čistenie a oprava strešnej krytiny na objektoch, oprava
zabezpečovacieho systému, maľovanie priestorov, umývanie mnoţstva okien so štyrmi
upratovačkami a najmä upchávajúca sa kanalizácia na Primaciálnom námestí, ktorú je
potrebné dodávateľským spôsobom raz za dva-tri mesiace čistiť.
Podarilo sa zrevitalizovať vstupný priestor do Múzea J. N. Hummela, kde vznikol priestor na
malé výstavné projekty. Vymenené elektrické rozvody, osvetlenie, osadené nové výklady do
ulice i na dvor, priestory vymaľované a prečistená dlaţba na nádvorí. Samotný domček však
tieţ potrebuje generálnu rekonštrukciu, tak isto ako budova na Beblavého ulici.
Pozitívny posun nenastal v riešení zlého stavu areálu a objektov Múzea Antickej Gerulaty
v Rusovciach. Lokalita, ktorá sa chystá na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO má vypracovaný Management plán, ktorý sa však nedarí napĺňať. Pripravené
projekty čakajú na finančné prostriedky.
Bez pridelenia dostatočných finančných prostriedkov od zriaďovateľa – tak ako v prípade
Michalskej veţe – múzeum vlastnými zamestnancami a z vlastných zdrojov nie je schopné
všetky problémy zásadným spôsobom riešiť.
V minulých rokoch odovzdaný 14 bodový zoznam dlhodobo neriešených problémov sa tak
darí len veľmi pomaly zmenšovať.
Na základe vyššie uvedeného môţeme rok 2017 hodnotiť pozitívne a vysloviť vďaku všetkým
zamestnancom za úspešné zvládnutie všetkých úloh.
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II. HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. AKVIZÍCIE
V roku 2017 múzeum nadobudlo 623 zbierkových predmetov. Z toho kúpou 296 predmetov,
darom 236 a vlastným výskumom 91 zbierkových predmetov. Komisia na tvorbu zbierok
zasadala v roku 2017 4 x ( 7.4, 11.5., 3.8., 9.11.)
Získané predmety obohatili viacero zbierok múzea:
Fond novších dejín
Divadelné plagáty z rodiny Ireny Suchej z obdobia 1920-1950, predmety spojené so
školstvom (peračníky, pravítko), fotografie architektúry Bratislavy, rôzne dokumenty
a doklady (účty, potvrdenia, firemné hlavičkové papiere), fotografické albumy z prvej
svetovej vojny, dokumenty a fotografie rodiny Sonnenfeld, dokumenty a reklama k vinárskym
firmám Palugyay a Schmidt, súpravy porcelánového servisu a príborov z bratislavských
reštaurácií, kaviarní a hotelov, pamätné predmety spojené s prvým čs. prezidentom T. G.
Masarykom, kuchárske knihy, učebnice, prepravná debna Dynamit Nobel, slobodomurársky
odznak, dverové identifikačné tabuľky z prešporskej kasárne a rôzne iné predmety
k dokumentácii obchodu a priemyslu.
Fond najnovších dejín
Čestné uznanie mestských plynární, sada predmetov týkajúcich sa pionierskej organizácie,
rôzne propagačné materiály politických i spoločenských organizácií, album svadobných
fotografií.
Fond umeleckých remesiel, úţitkového umenia a výtvarného umenia
Výtvarné diela:
Obrazy Karola Frecha s pohľadmi na zákutia Bratislavy z 30. rokov 20. stor., zátišie od F. C.
Sheidlina z roku 1883, portrét H. Holčíkovej od Gejzu Angyala, reliéf v ráme od Alojza
Riegeleho z mramoru z pomníka Márie Terézie.
Úţitkové predmety:
Dve cínové oltárne vázy z 18. storočia, dva strieborné svietniky s cechovou overovacou
značkou prešporského zlatníckeho cechu 1830-1832, obrazové hodiny s vedutou Bratislavy s
hracím strojčekom, znač. RZEBITS(EK) 1838, porcelánová kanvička z roku 1825, sklenená
výplň dverí s nápisom ENTRÉE, zn. WOIDIG POZSONY z obdobia okolo roku 1900, šejker
s dvomi pohármi zo 60. roky 20. storočia, dva písacie kabinety a dve kreslá z prvej polovice
19. storočia, kolíska z obdobia okolo roku 1860, zariadenie jedálne z 20. rokov 20. storočí,
produkcia firmy Thonet z rokov 1900-1920: 4 jedálenské stoličky, detská stolička, stojan na
noty a stojanový vešiak.
Fond zariadenie domácnosti
Rôzne predmety dokumentujúce ţivot domácnosti napríklad : dezertné vidličky s motívom
vínnej révy zo začiatku 20. storočia, vianočné ozdoby a kočík pre bábiku z medzivojnového
obdobia, vianočné elektrické sviečky z roku 1959, sada hliníkového riadu a kempingová
súprava, rôzne poháre na vodu zo 60. rokov 20. storočia, keramická súprava na kávu zo 70.
rokov 20. storočia.
Fond techniky
Fotografická technika: fotoaparáty a príslušenstvo, písacie stroje, kanvica a ventilátor, šijací
kufríkový stroj najmä z druhej polovice 20. storočia.
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Celkový prehľad prírastkov zbierkového fondu múzea v roku 2017

Spôsob
nadobudnutia
Odbor

Prírastky

Výskum

prír.č. kusov prír.č.
Novšie dejiny

Kúpa

Dar

kusov prír.č. kusov prír.č. kusov

125

367

1

76

78

208

46

83

84

101

6

8

16

18

62

75

Farmácia

2

54

0

0

1

1

1

53

Fotografie

2

9

0

0

0

0

2

9

Numizmatika

1

1

0

0

1

1

0

0

23

33

0

0

21

21

2

12

33

58

1

7

29

47

3

4

270

623

8

91

146

296

116

236

Najnovšie dejiny

Technika
Umel.rem., úţ. a výtv.
umenie
Spolu

2. EVIDENCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
2/1 Prvostupňová evidencia
Prvostupňovú – chronologickú zabezpečuje oddelenie dokumentácie. Je vedená
v elektronickej podobe, základné údaje sú evidované aj v klasickej písanej knihe prírastkov.
a/ klasická evidencia
Zápisy do knihy prírastkov – dokončenie roku 2016, čiastočné spracovanie prírastkov za rok
2017 /vedenie prvostupňoveje evidencie /Štofová/.
b/ elektronická evidencia
Ukončenie zápisu záznamov prírastkov za rok 2016, čiastočné spracovanie prírastkov za rok
2017, kontrola databázy , priebeţné dopĺňanie údajov k staršícm záznamom, dopĺňanie údajov
o umiestnení zbierkových predmetov /Štofová/.
Pokračovanie v spracovávaní evidencie fondu pozostalosti Ovídia Fausta (OF),
spracovávanie pozostalosti Jána Batku (BA) /Bukovčáková/.
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c/ stav databázy elektronickej evidencie
Stav databázy zbierkových predmetov k 23.1.2018
Fond
Prvostupňová evidencia
25.1.2017
A – archeológia
8237
E – etnografia
6484
F – staršie dejiny
3410
FA – farmácia
9201
Fo - fotografie
9734
J – pozostalosť J. Jesenského
456
JK - korešpond. J. Jesenského
2526
JR - rukopisy J. Jesenského
393
JD - dokumenty J. Jesenského
151
K – novšie dejiny
20019
LF – literárny fond
4745
N – numizmatika
22566
P – pohľadnice
7679
S – najnovšie dejiny
5037
T – technika
461
U – umelecké remeslo, výtvarné umenie
15042
L - lapidárium
390
VE - všeobecná etnografia
117
Z - zbrane
2071
D – umelecké remeslo
344
BA- pozostalosť J.N. Batku
OF - pozostalosť Ovídia Fausta
PN - predmety nezaradené
Spolu

23.1.2018
8237
6484
3454
9256
11681
462
2526
393
454
20631
4745
22567
7741
5152
496
15213
390
117
2071
344

0
6213
56

362
6234
56

125332

128704

2/2 Druhostupňová evidencia - katalogizácia
Druhostupňovú evidenciu spracovávajú kurátori zbierok v elektronickej podobe v systéme
PRO MUZEUM. Okrem nových prírastkov postupne spracovávajú aj zbierkové predmety,
ktoré ešte neprešli druhostupňovou elektronickou evidenciou.
Nové záznamy za rok 2017:
Faláthová
Počet nových záznamov (S):102
Francová
Počet aktualizovaných záznamov (U,F1, K4): 3929
Počet nových záznamov (U): 17
Janovíčková
Počet nových záznamov (K2, K3, S, U): 415
Kurincová
Počet nových záznamov(K1, T): 305
Valentová
Počet nových záznamov (E ): 1034
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Celkový počet za rok 2017:
Počet nových záznamov:
1973
Počet aktualizovaných záznamov: 3929
Kontrola a úprava záznamov v súsvislosti s ich odovzdávaním do Centrálnej evidencie
zbierkového fondu /Štofová/
2/3 Výpoţičky zbierkových predmetov
- v roku 2017 sa realizovalo 40 zmlúv o výpoţičke, vzťahujúcich sa ku 746 ks
zbierkových predmetov zapoţičaných iným subjektom. /Francová 16, Janovíčková 8,
Kurincová 9, Šurdová 1/
- od iných subjektov bolo zapoţičaných 108 predmetov na expozičné a výstavné účely,
uzatvorených bolo 5 zmlúv
- evidencia a pravidelná kontrola výpoţičiek, následne riešenie jej výsledkov, súvisiaca
korešpondencia, urgencie vrátenia predmetov, obnovy výpoţičiek, dodatky zmlúv
/Štofová/
2/4 Iné práce týkajúce sa evidencie zbierkového fondu
- spracovávanie prírastkových katalógov k záchranným archeologickým výskumom
v lokalite Rusovce /Schmidtová/
- vypracovanie návrhových listov na nadobudnutie zbierkových predmetov:
Faláthová: 11 listov, počet poloţiek 199
Francová
10 listov, počet poloţiek 30
Hupko:
7 listov, počet poloţiek 17
Janovíčková: 6 listov, počet poloţiek 47
Kurincová:
8 listov, počet poloţiek 62
- vypracovanie dokumentačných listov: Janovíčková 1
- vypracovanie zmlúv k nadobúdaniu zbierkových predmetov: kúpne zmluvy, darovacie
zmluvy /Štofová/
- administratíva k zasadnutiam Komisie na tvorbu zbierok / Štofová/
2/5 Externé bádanie v zbierkovom fonde
Harmadyová
- predmety na prednášku Dr. K. Pietu, AÚ SAV Nitra v ráci podujatia Keltský slnovrat
- štúdium hrobových nálezov - Mag. Dr. Bendeguz Tobias, Institut für Archäologien,
Innsbruck
- štúdium hrobových nálezov z cintorína Sv. Vavrinca – Mgr. P. Šimočičová-Koóšová,
PhD., MÚOP Bratislava

3. FOTODOKUMENTÁCIA
a/ fotodokumentačná administratíva
Evidenciu fotodokumentácie zabezpečuje oddelenie dokumentácie, pozostáva z evidencie
negatívov a pozitívov zbierkových predmetov,vedenia elektronickej
dokumentácie fotodokumentácie podujatí múzea a iných artefaktov súvisiacich z činnosťou
a záberom múzea
Vedenie fotodokumentácie /Bukovčáková/

10

Spracovávanie a evidencia negatívov a pozitívov fotodokumentácie múzea:
Posledné
Zápis starých Zápis
Celkový
Celkový
č. obr.
(záznamov)
starých
počet
počet (kusov)
dokum.
(kusov)
(záznamov)
Ng
Ng-37723 346
631
43148
63995
Dia-far.
0
0
2307
3570
Dia-ČB
0
0
300
348
Cudz. poz.
1
1
2233
2739
b/ digitálna obrazová dokumentácia zbierkových predmetov
Fond

ADARBADEFFoFAJJDKLLFNOFPSTU-, URVEZSpolu

Počet zdokumentovaných
zb. predmetov za rok 2017

Počet záberov

0

0
362
0
3
2
1960
54
6
0
714
39
7
412
78
8
240
19
212
13
0
4022

Fond

Počet zdokumentovaných
zb. predmetov k 31.12.2017

0
AD0
AR750
BA
0
D17
E8
F2773
Fo82
FA31
J0
JD982
K53
L20
LF863
N141
OF16
P374
S49
T515
U-, UR21
VE0
Z6778 Spolu

Systematická ateliérová fotodokumentácia zbierkových predmetov
Mišurová: 378 ks
Obrazové záznamy zbierkových predmetov dokumentačného charakteru:
Faláthová: 556 ks
Francová: 17 ks
Dinušová: 452 ks
Štofová: 285 ks
c/ fotodokumentácia archeologických výskumov
archeologický výskum NKP Hrad Devín /Harmadyová/
archeologické výskumy v lokalite Rusovce / Schmidtová/
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9902
200
362
183
6181

4318
9866
8192
318
45
10567
364
1751
2707
6609
7688
1563
330
11370
137
1900
84553

d/ iné fotopráce
systematická fotodokumentácia podujatí múzea /Mišurová/
e/ scanovanie zbierkových predmetov
Bukovčáková: 2459
Schmidt:
75
2/5 Externé bádanie vo fotodokumentácii
počet bádateľov: 23
počet poskytnutých zbierkových predmetov: 23
počet zbierkových predmetov v digitálnej podobe 1319
počet inej fotodokumentácie: 23
2/6 Poskytnutie fotodokumentácie verejnosti
počet vyhotovených zmlúv o poskytnutí fotodokumentácie: 23 /Bukovčáková/
počet poskytnutej fotodokumentácie: 394 ks
2/9 Evidencia pomocného a študijného materiálu
Priebeţná evidencia dokumentačného materiálu o činnosti múza – plagátov a pozvánok.
Kontrola elektronickej evidencie, pravidelné zálohovanie /Štofová/

4. REVÍZIA ZBIERKOVÉHO FONDU
Ukončenie čiastkovej fyzickej revízie:
Fond techniky /Kurincová/
Prebiehajúce čiastkové revízie v zbierkových fondoch:
F1-zástavy(Francová), E- Dinušová, Štofová, FA- Štofová, Tomsó, K2- Dinušová,
Janovíčková, S-Faláthová, Štofová, K1- Kurincová, Faláthová, JD, JR, KJJ- Hupko Štofová

5. OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU
V roku 2017 sa ochrana zbierkových predmetov uskutočňovala v dvoch rovinách. 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 druhom polroku zadanie prác ďalších. Súčasťou ochrany zbierok
bolo pokračovanie v dobudovávaní úloţných systémov v jednotlivých depozitároch
a systematické ukladanie zbierkových predmetov.
Za rok 2017 bolo zreštaurovaných 43 predmetov, konzervovaných 284 predmetov,
očistených 587 predmetov. Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov: 914.
5/1 Vlastnými prostriedkami
a/ systematická ochrana zbierkových predmetov
reštaurovanie
Rubický
Tomsó
Konzervovanie
Dinušová

3 ks
7 ks
176 ks
12

Rubický
Tomsó
Sedlár
Čistenie
Dinušová
Rubický
Tomsó
Schmidt

535 ks
20 ks
2 ks
30 ks

Reštaurovanie:
Konzervovanie:
Čistenie:
Spolu:

10 ks
284 ks
587 ks
881 ks

31 ks
33 ks
44 ks

b/ priebeţná starostlivosť o zbierky
- obhliadka poškodenej omietky s maľbou a stavu nábytku a jeho vyčistenie v Múzeu
farmácie /Rubický, Tomsó, Štofová/
- obhliadka stavu zbierkových predmetov v expozícii na hornom hrade – Devín
/Rubický, Harmadyová/
- nahradenie zdegradovaného inštalačného systému 2 sečných zbraní v Múzeu zbraní
/Rubický, Tomsó/
- popisovanie predmetov evidenčnými číslami (669 ks), našívanie textilných etikiet
s číslami (718 ks), ušitie ochranných obalov na zbierkové predmety (9 ks),
protimoľová ochrana textilných zbierok, čistenie úloţného zariadenia v depozitári
textilu /Dinušová /
- kontrola predmetov v depozitári zbraní a v depozitároch v Dúbravčiciach a v kine
Dúbravka /Schmidt/
- zabezpečenie systematického merania klimatických podmienok v depozitároch
a expozíciách múzea, vyhodnocovanie a konfigurácia digitálnych meračov teploty
a vlhkosti, vyhodnocovanie výsledkov nameraných hodnôt /Schmidt/
- príprava predmetov na odvoz do fumigačnej komory SNG vo Zvolene/Bukovčáková,
Dinušová, Hupko, Valentová/
- odovzdávanie a preberanie predmetov na fumigáciu /Dinušová/
- priebeţné namáčanie archeologických nálezov do destilovanej vody – počet: 300 ks,
výmena vody, balenie a transport na odd. reštaurátorov /Harmadyová/
5/2 Ochrana zbierkového fondu zabezpečovaná dodávateľsky
Diela ukončené v roku 2017:
 Doc. Mgr. Art Sylvia Birkušová - Galbis s. r. o
F1-2689 textilná časť zástavy spolku devínskych lodníkov
F1-2690 textilná časť zástavy devínskych vinohradníkov
 akad. mal. Luba Wehlend
F1-2689 obraz zo zástavy spolku devínskych lodníkov, obojstranná maľba na plátne
 Mgr. Svetlana Cuperová – Ilavská
F1-2690 obraz zo zástavy cechu devínskych vinohradníkov, obojstranná maľba na plátne
 akad. mal. Mária Horňáková
U-5905 klavír – krídlo, maľované drevo
 Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania
F1-2038 stuha cechu mäsiarov (pod vedením Doc. Mgr. Art Sylvie Birkušovej)
F1-2815 guľa z celestiálneho glóbusu (pod vedením akad. mal. Prof. Borisa Kvasnicu)
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K2-3515 blúzka dámska, zn. Izabella (pod vedením Doc. Mgr. Art Sylvie Birkušovej)
 Mgr. Art Nora Hebertová
U-10091 G. Marastoni: Portrét Antona Jureňaka, okolo 1838, olej na plátne
U-10092 G. Marastoni: Portrét J. Jurenakovej-Siebenfreudovej, okolo 1838, olej na plátne
 Mgr. Art Jana Kriţanová, ArtD
BA-1-104 Fotografie z pozostalosti Jána Batku
K1-1688, K1-1718, K1-3485, K1-1689, K1-15780, K1-15781 - chromofotografie
 Mgr. Art. Anna Nosáľová Zdravecká
LF- Dom v Tajove, olej na plátne
 Iveta Krist
K2-1251 Výšivka na hodvábe
K2-3588 Šaty dámske spoločenské, 1. etapa prác
K2-9904 Šaty dámske společenské
K2-12241 Šaty dámske spoločenské
 Peter Pilát
K3-7115, K3-7794, K3-11397, K3-12251 – detské kočíky
 Mgr. Art. Zuzana Machatová, PhD.
K1-1736, K1-1752, K1-1754 , K1- 6131, K1-1740-tablá fotografií
 Bc. Art. Jakub Huba
UR 8891 Putti s mitrou, kamenná socha
 Akad. soch. Jozef Ľupták
E-424 Vývesný štít v tvare hrozna
Spolu zreštaurovaných: 33 zbierkových predmetov
Diela rozpracované:
 Mgr. Art Jana Kriţanová, ArtD
BA-111- 339 fotografie z pozostalosti Jána Batku
K1-15943 trojobraz Masaryk, Beneš, Stalin
 Doc. Mgr. Art Sylvia Birkušová - GALBIS s.r.o.
U-4108 gobelínový poťah na kreslo, 2. etapa rešaturovania
 Mgr. Art. Anna Nosáľová Zdravecká
LF-15 Portrét J. G. Tajovského s rodinou
 Zlatica Schreierová
K2-9904 Šaty dámske spoločenské, 2. etapa reštaurovania
 Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania
K1-16223 chromofotografia ţeny, K1-1742 portrét Okánika
K1-1756 tablo fotografické Palugyay
K1-1700 chromofografia muţa (pod vedením Mgr. Art. Jany Kriţanovej)
 Bc.art. Jakub Huba
UR 8893 Putti s rohom hojnosti, kamenná socha
5/3 Administratíva súvisiaca s odbornou ochranou zbierkových predmetov
- interné protokoly na odborné ošetrenie zbierkových predmetov /Francová 11,
Kurincová 3/
- externé reštaurovanie - zmluvy o dielo /Francová 2, Janovíčková 5, Kurincová 3/
- registrovanie reštaurátorských protokolov MMB, evidencia externej reštaurátorskej
dokumentácie /Štofová/
- formálna kontrola zmlúv /Hupko/
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5/4 Uloţenie zbierkových predmetov a stav depozitárov
a/ práce na úpravách depozitárov a uloţení zbierkových predmetov
 Depozitáre na Ivánskej ceste
Depozitár najnovších dejín:
- pokračovanie v systematickom ukladaní zbierkových predmetov, premiestnenie textílií
do depozitáru textilu /Faláthová/
Depozitár novších dejín:
- sťahovanie zbierok z depozitáru v budove MUR /Kurincová, Schmidt/
Depozitár výtvarných diel:
- inštalovanie deliacich prepáţok do regálov a vešanie väčších predmetov na výsuvné
rošty; triedenie obrazov podľa veľkosti a čísel, ich výber a ukladanie do regála
- ukladanie zbierkových predmetov do nových zásuvkových skríň /Francová, odd.
prevádzky/
Depozitár textilu
- ukladanie zástav do nového úloţného zariadenia /Dinušová, Francová, Schmidt, odd.
prevádzky
- /ukladanie ostatných textílií do nového úloţného zariadenia /Dinušová/
- zabezpečenie výroby 2. etapy úloţného zariadenia na textilné zbierky /Janovíčková/
Depozitár etnografie a zbierky zariadenia domácnosti
- zabezpečenie nového regálového úloţného systému /Dinušová, Rajkovič/
 Stará radnica
- ukladanie fotografií do obalov a škatúľ z fondu Fo a OF/Bukovčáková
- /zriadenie Depozitára literárnych zbierok na 3. poschodí Starej radnice a jeho
vybavenie úloţným systémov /Hupko/
 Depozitáre v Dúbravke
Depozitár kovov
- úprava a čistenie priestoru, systematické ukladanie predmetov /Janovíčková, Schmidt/
Depozitár nábytku
- pokračovanie v systematickom ukladaní predmetov/Janovíčková, Schmidt/
Depozitár kovov, Ţatevná ul.
- upratovanie priestorov /Schmidt/
b/ klimatické podmienky v depozitároch a v expozíciách
- v depozitároch v budove na Ivánskej ceste sa meraním počas zimných mesiacov zistila
nízka vlkosť, v letných mesiacoch je potrebná pravidelná údrţba a spúšťanie
klimatizačných jednotiek
- nevyhovujúce klimatické podmienky sú v depozitári na Beblavého ulici, v zimných
mesiacoch aţ 90-100% vlhkosť a teplota klesá na 0 stupňov
- podobne nevyhovujúce klimatické podmienky sú aj v depozitároch Dúbravka-kino
a najmä Dúbravčice – haly, kde navyše v zimných mesiacoch teplota klesá pod 0
stupňov, lete stúpa nad 30 stupňov
- dlhodobým problémom je zatekanie stropu v expozícii v Apponyiho paláci na 2.
poschodí
- dlhodobo sa nedarí doriešiť systém nastavenia vykurovania na optimálnu teplotu
v expozíciách Múzeum dejín mesta a Múzeum historických interiérov
- dlhodobo nevyhovujúci je stav priestoru Múzea Janka Jesenského, ktorý vyţaduje
komplexnú rekonštrukciu, z toho dôvodu je neprístupné verejnosti, prvoradou úlohou
je doriešenie vlastníckych vzťahov zo strany Magistrátu hl. mesta Bratislavy
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c/ nedostatky v uloţení zbierkových predmetov a vybavení depozitárov
V roku 2017 sa podarilo uskutočniť ďalšie čiastkové riešenia uloţenia zbierových predmetov,
napriek tomu zostáva ešte nedoriešené uloţenie viacerých zbierkových fondov:
- doriešenie systematického uloţenia zbierkových predmetov v halách v Dúbravčiciach
- doriešenie úloţného systému v trezore v Starej radnici
- doriešenie uloţenia zbierky fotografií (BA, Fo, OF) a pohľadníc
- doriešenie uloţenia zbierky výtvarného umenia
- inštalovanie sieťok na oknách depozitárov v budove na Ivánskej ceste
- ţalúzie na okná depozitáru textilu na prízemí

6. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Vedeckovýskumná činnosť v roku 2017 prebiehala v dvoch rovinách:
6/1 archeologické výskumy
6/2 systematická vedeckovýskumná činnosť
6/1 archeologické výskumy
6/1a Systematické archeologické výskumy
 Archeologický výskum, NKP hrad Devín – sektor 1
Riešiteľ: Katarína Harmadyová
Doba riešenia: máj - december 2017
Výstup: po ukončení výskumu v roku 2018
Stručné vyhodnotenie:
Na doteraz preskúmanej ploche sa odkryli objekty zo staršej doby bronzovej, doby
halštatskej, laténskej, včasného a vrcholného stredoveku
 NKP Dom s hypocaustom. Archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely
Riešiteľ: Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 12.6.2017 – 11.12.2017
Výstup: Výskumná správa
Stručné vyhodnotenie:
Výskum bol realizovaný v rámci programu MK SR „Obnovme si svoj dom“, keď MČ
Rusovce bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na
rok 2017
Cieľom výskumu bolo overenie rozsahu zachovaných stavebných konštrukcií (objekt
5 – nepálené tehly), vyhodnotenie odkrytých architektúr z hľadiska zistenej dispozície,
datovanie a odborné vyhodnotenie skúmanej polohy. V roku 2017 sa odstránil kontrolný blok
v sektore 1c, ktorý začal degradovať, padali profily a tým sa strácal aj materiál a informácie.
Pod ním sa odkrylo pokračovanie múru z nepálených tehál, kolová jama č. 11, v sektore 1a/c
sa odkryl kostrový hrob. V sektore 2a sa výskum dostal aţ na piesčité a štrkové podloţia.
Najdôleţitejším momentom tohoročného výskumu je nález formy na odlievanie
beneficiárskych insígnií, ktoré predstavujú Gerulatu ako dôleţitý bod „cursus publicus“, t.j.
štátnej poštovej dopravnej sluţby. Z dostupnej literatury vyplýva, ţe ide o prvý a jediný
beneficiársky kadlub v histórii.
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NKP Rímsky kastel Gerulata, č. 344/0. Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie
areálu Múzea Antická Gerulata
Riešiteľ: Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 13.10.2017 – 11.12.2017
Výstup: Výskumná správa
Stručné vyhodnotenie:
Cieľom výskumu bolo zistenie priebehu predpokladanej hradby rímskeho kastela na
jeho severnom fronte ako aj súvisiacich obranných obvodových priekop. Výskum nepotvrdil
prepokladané hradby rímského kastela, bola odkrytá základová ryha s malým torzom
kamennej rímskej fortifikácie, orientovanej kolmo na priebeh hradby. Túto novozistenú
skutočnosť sme interpretovali ako pozostatok brány, ktorá tvorila pravdepodbne vstup do
tábora. Takisto treba vyzdvihnúť a zdôrazniť rôznorodý a bohatý materiál, získaný
výskumom, medzi nimi 5 mincí z 3. storočia.
6/1 b Záchranné archeologické výskumy
 Rodinné domy. Vývojová ul., parc. č. 579/8, 9 a 583/23, 24,
Riešiteľ: Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 3.3.2017
Výstup: Výskumná správa
Stručné vyhodnotenie:
Na polohe je dobre čitateľná situácia s vrstvami pôvodného pôdneho horizontu.
V objektovej skladbe sa identifikovali 1 sídliskový objekt, rámcovo datovaný do doby
rímskej na základe nálezu fragmentu tegule.
 Rodinný dom – prestavba a prístavba garáţe. Maďarská ul., parc. 136
Riešiteľ: Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 19.-20.4.2017
Výstup: Výskumná správa
Stručné vyhodnotenie:
Napriek tomu, ţe sa poloha nachádza v priestore kastela Gerulata a v jeho 1. a 2.
stavebnej etape, na ploche sa zistili len neskorostredoveké a novoveké osídlenie.
Na mapách 18.-19. storočia sa v blízkosti nachádzala kláštorná škola. Išlo o šľachtické
sídlo, nazývané Dvor urodzených – Edelhof . Súčasťou bola aj záhrada, ktorá je práve v
priestore skúmanej parcely. V minulosti to bol otvorený priestor, na ktorý obyvatelia vyváţali
smeti. Nálezy nájdené vo vrstvách sú určujúcim chronologickým materiálom. Do drobných
predmetov sme zaradili 5 kusov, pričom iba č. 3 – fragment kachlice tmavozelenj farby je
z polohy, ostatné predmety sú zo zberu. Keramika predstavuje tovar s lesklým poťahom,
datovaný do 16.-17. storočia, pestro maľovaný fragment taniera a fragment sivej keramiky,
pravd. z misy, je z vnútornej strany zdobený vlešťovanými pásmi. Rámcovo patrí taktieţ do
18.-19. storočia.
 Novostavba rodinného domu. Gerulatská ul., parc. 128/305
Riešiteľ: Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 9.5.2017
Výstup: Výskumná správa
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Stručné vyhodnotenie:
Poloha nachádza v priestore kastela Gerulata a v jeho 1. a 2. stavebnej etape a
bývalého šľachtického sídla Edelhof Pod recentnou vrstvou a vrstvou, ktorá obsahovala
stredoveký materiál, sme v hĺbke cca 80 cm preskúmali uţ rímské vrstvy s bohatým
materiálom. Okrem dvoch mincí z doby rímskej (bronz, striebro) sme získali dva fragmenty
bronzového plechu, pričom na jednom z nich je fragment nápisu.
 Rodinný dom Stilo 4i B, Kovácsova ul., parc. 736, 737
Riešiteľ: Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 19.-20.4.2017
Výstup: Výskumná správa
Stručné vyhodnotenie:
V priestore stavby sa vykonal výskum formou povrchového zberu hnuteľných
archeologických nálezov formou detekcie kovov. Následne sme prístúpili k hĺbeniu
obvodových rýh a priečok. Táto časť výskumu bola negatívna. Aţ o niekoľko mesiacov
pristúpila stavebná firma k hĺbeniu inţinierskych sietí, kde sa následne preskúmali 2 objekty
obsahujúce keramiku a veľké fragmenty tegúl. Poloha sa nachádza v blízkosti pohrebiska III,
avšak v preskúmaných ryhách sa nenachádzali ţiadne hroby.
 Stavba elektrickej prípojky. Kovácsova ul., parc. 712
Riešiteľ: Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 19.-20.4.2017
Výstup: Výskumná správa
Stručné vyhodnotenie:
Poloha sa nachádza v západnej časti Rusoviec pri ţelezničnej trati pod parcelou 711, ktorá
patrí Kresťanskému centru. Na týchto parcelách uţ prebehol archeologický výskum a bolo tu
preskúmané belobrdské pohrebisko. Plytké ryhy nezachytili ţiadne historické vrstvy
a objekty.
6/3 systematická vedeckovýskumná činnosť
 Dejiny Múzea mesta Bratislavy v rokoch 1868-2017
Doba riešenia: 2015-2018
Riešitelia:
Štefan Gaučík:
Vznik a vývoj Mestského múzea v Bratislave v kontexte doby (18681918)
Zuzana Francová:
Múzeum v medzivojnovom období (1918-1939)
Elena Kurincová:
Národná agitácia (1939 -1945)
Roky stagnácie (1946 -1953)
Prezentovanie novej štátnej ideológie (1953 -1960)
Zborník Bratislava ako platforma interdisciplinarity
Marta Janovíčková: Snahy o muzelizáciu revolučnej minulosti (1961-1989)
Múzeum a jeho zbierky po roku 1989
Katarína Harmadyová: Archeologické výskumy na hrade Devín a v obci Devín
Jaroslava Schmidtová: Archeologický výskum rímskeho kastela v Rusovciach
Beáta Husová:
Prezentačná činnosť múzea po roku 1989
Výstup: Monografia Vo víre dejín
Daniel Hupko: redakčné úpravy, príprava textu a obrázkov do tlače
Stručné vyhodnotenie za rok 2017:
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Na základe štúdia archívneho materiálu, literatury a iných zdrojov vypracovanie textu
jednotlivých kapitol a výber obrázkov.
 Ján Batka (1845 – 1917)
Doba riešenia: 2017
Riešiteľ: Zuzana Francová
Výstup: výstava Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava + sprievodná publikácia, štúdia do
zborníka MMB Bratislava XXIX 2017: Ján Batka a zbierky Múzea mesta Bratislavy
Stručné vyhodnotenie:
Štúdium dokumentov v Štátnom archíve v Bratislave v Archíve mesta Bratislavy,
v spolupráci s Dr. Holčíkom výber dokumentov na preklad z maďarčiny, príprava scenára
k výstave a textu k sprievodnej publikácii
 Scenár k výstave venovanej 150. výročiu zaloţenia múzea
Doba riešenia: 2017-2018
Riešiteľ: Elena Kurincová, Marta Janovíčková
Výstup: scenár k výstave: Generácie generáciám
Stručné vyhodnotenie za rok 2017:
Vypracovanie ideového zámeru a podkladov pre scenár, výber zbierkových predmetov

7. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Kurincova Elena (zost.), Hyross P. (zodp. redaktor)
 Zborník MMB, Bratislava, XVIII, 2016. Múzeum mesta Bratislavy, 218 strán, náklad
350 ks, ISBN 978-80-89636-20-4.
Harmadyová, K. (zost.)
 Devín Veroniky Plachej. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 270 strán, náklad 300 ks,
ISBN 978-80-89636-21-1.
Francová, Z.- Urdová, S.
 Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava / Johann Batka and Pressburg, Múzeum
mesta Bratislavy, 72 strán, náklad 500 ks, ISBN 978-80-89636-27-3
Husová, B.
 Mária Terézia a my. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 42 strán, náklad 1300 ks, ISBN
978-80-89636-23-5
Husová, B.
 Prišli k nám Slovania. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 46 strán, náklad 1300 ks,
ISBN 978-80-89636-25-9
Pavlikánová, M.
 Prišli k nám Rimania. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 46 strán,náklad 1300 ks,
ISBN 978-80-89636-26-6
Pavlikánová, M.
 Tajomstvo lekárne U červeného raka. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 46 strán,
náklad 1300 ks, ISBN 978-80-89636-24-2
Husová, B.
 Prechádzky s pánom Marquartom. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, náklad 1300 ks,
ISBN 978-80-89636-22-8
Schmidtová, J. – Štolcová, T.
 Gerulata. Skvosty hrobov pohrebiska III. Múzeum mesta Bratislavy 2017, 39 strán,
náklad 500 ks, ISBN 978-80-89636-28-0
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8. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
8/1 Samostatné publikácie:
Francová, Z.- Urdová, S.:
 Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava / Johann Batka and Pressburg. Múzeum mesta
Bratislavy, 72 strán, náklad 500 ks, ISBN 978-80-89636-27-3
Husová, B.:
 Mária Terézia a my. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 42 strán, náklad 1300 ks, ISBN
978-80-89636-23-5
 Prišli k nám Slovania. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 46 strán, náklad 1300 ks,
ISBN 978-80-89636-25-9
 Prechádzky s pánom Marquartom. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 42 strán, náklad
1300 ks, ISBN 978-80-89636-22-8
Pavlikánová, M.:
 Prišli k nám Rimania. Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 46 strán, obrázky čb
a farebné, náklad 1300, ISBN 978-80-89636-26-6
 Tajomstvo lekárne U červeného raka, Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 46 strán.,
náklad 1300 ka, ISBN 978-80-89636-24-2
Schmidtová, J.- Štolcová, T.:
 Gerulata. Skvosty hrobov pohrebiska III. Múzeum mesta Bratislavy 2017, 39 strán,
náklad 500 ks, ISBN 978-80-89636-28-0
8/2 Štúdie
Faláthová, Z.:
 Múzejníctvo a výstavníctvo v Bratislave v období prvej Slovenskej republiky (19391945). In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 5, 2017, č. 2, s. 61-76
Francová, Z.:
 Akvizície Múzea mesta Bratislavy v rokoch 1868 – 1918. A Pozsonyi Városi Múzeum
gyűjtemény-gyarapítási tevékenysége 1868 – 1918 között. In: Siposová,
S.(ed.):Zbierky a zberatelia / Gyűjtők és gyűjtemények. Zborník / Tanulmánykötet,
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Občianske zdruţenie Tradície
a hodnoty. Bratislava: 2017, s. 34-52 (v slovenčine) a s. 53-72 (v maďarčine)
Harmadyová, K.:
 Dvojslučková oblúkovitá spona z Bratislavy-Devína. In: Zborník Slovenského
národného múzea CX-2016 Archeológia 26, 103 – 108
 Kniţné kovania z hradu Devín. In: Harmadyová, K.(ed.): Devín Veroniky Plachej.
Bratislava, 171-186
Hupko, D.:
 Ochrana rodových cenností pred prechodom frontu. Príspevok k odchodu Pálffyovcov
z hradu Červený Kameň v roku 1945. In Podušelová, G. - Majchrovičová, V. (eds.).
Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky.
Zväz múzeí na Slovensku, Slovenské národné múzeum, 2017, s. 171-192 [online]
http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/odporucana_literatura/Muzea
%20vo%20vojne_DEF.pdf.
 Poľovníctvo na veľkostatkoch Smolenice a Chtelnica (prvý pokus o prehľad). In
Prameny a studie, 2016, č. 59, s. 125-145 (reálne vydané v auguste 2017)
 Sobášne stratégie šľachty v druhej polovici 18. storočia. Prípad staršej vetvy rodu
Wilczekovcov. In Kušniráková, I. a kol. „Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich
kráľovstiev a provincií.“ Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu
Uhorska. Bratislava, 2016, s. 68-84 (reálne vydané v januári 2017)
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Kurincová, E.- Mannová, E.:
 Die Musealisierung der Geschichte Bratislavas als einer multiethnischen Stadt,
Konzeption und Wirklichkeit. In Kováč Dušan, Řezník Miloš, Schulze Wessel Martin
(hg.). Erinnern- Ausstellen-Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische
Beziehungsgeschichte im Museum. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen
und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Band 21. Klartext Verlag, Essen
2017, s.93-118
 Muzealizácia dejín Bratislavy ako multietnického mesta: koncepcia a realita. In
Kováč Dušan, Řezník Miloš, Schulze Wessel Martin (eds.) Paměť – expozice –
ukládaní: Muzealizace dějín v česko-německo-slovenském kontextu. Česko-ňemecká
komise historiků a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2017, s.81-102
8/3 Vedeckopopulárne články
Fiala, A.:
 Vplyv a dôsledky politiky Komunistickej strany Československa na umelecký dizajn a
výrobu mincí v Kremnici v rokoch 1948-1989. In: Al XVII – lea sympozion de
numizmatica. Chisinau 2017, s. 44-46
Francová, Z.:
 Osobnosť: Ján Batka (1845 – 1917).In: Pamiatky a múzeá 2017, č. 2, s. 30-36
 Habánska fajansa a jej vplyv na dţbankárstvo na západnom Slovensku. In: Zborník
príspevkov z konferencie Tradícia keramiky v Bratislavskej ţupe a moţnosti jej
kreatívnej reflexie . Bratislava, 2017, s. 25-37
Kurincová, E.:
 Rodinné skutočnosti - pozostalosť rodiny Scherz v Múzeu mesta Bratislavy . In:
WOCH, roč. IV.- V., 2016/2017. Bratislavský okrášľovací spolok, Bratislava 2017, s.
70 – 85
 Historické fotografie zo zbierky Emila Manu. In: Pamiatky a múzeá, č.4/2017, s. 39 –
43
8/4 Správy
Harmadyová, K.:
 Ţivotné jubileum Veroniky Plachej. In: Informátor SAS, XXVIII, č. 1-2, s. 56.
 Ţivotné jubileum Ing. arch. Jany Hlavicovej. In: Informátor SAS, XXVIII, č. 1-2, s.
57
 Ţivotné jubileum Veroniky Plachej. In: Archaeologia historica, roč. 42, č. 1, 349- 350.
Hupko, D.:
 Ján Batka (1845 – 1917), legendárna osobnosť kultúrneho ţivota v Prešporku. In
Múzeum, 2017, roč. 63, č. 4, s. 56-57.
 Museologica literaria 2017. In Múzeum, 2017, roč. 63, č. 3, s. 53-54
8/5 Recenzie
Kurincová, E.:
 Jozef Tancer. Rozviazané jazyky. Slovart Bratislava 2016. Recenzia na webovej
stránke Bratislavské roţky február 2017
8/6 Iné
Francová, Z.:
 Email ve sbírkách paměťových institucí – Múzeum mesta Bratislavy (časť kapitoly).
 In Stöhrová, P. (ed.): Umění emailu / Technika smaltu. Tajemství kovu, skla a ohně
ukryté v artefaktech uměleckého řemesla i tovární produkci 19. a 20. století. Brno:
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Technické muzeum v Brně, 2017, s. 101-102 + popisky k reprodukovaným obrázkom
zbierkových predmetov MMB
Harmadyová, K. :
 Predslov. In: Harmadyová, K. (ed.): Devín Veroniky Plachej. Bratislava, s. 8.
Husová, B.- Pavlikánová, M.:
 Ţiaci sa môţu tešiť na oţivenú históriu. In: Katolícke noviny, 2017/ročník 132, str. 25
Hupko. D.:
 Na všetko je zvyčajne veľmi málo času... Rozhovor s Jurajom Blaškom a Petrom
Nosáľom o tom, čo grafický dizajnér potrebuje od múzejníka. In Múzeum, 2017, roč.
63, č. 3, s. 3-5
 Pokračovanie prerušenej cesty... In: Šváčová, S. (ed.). Museologica literaria 2017.
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 15. júna 2017 v Banskej Bystrici. Banská
Bystrica, 2017, s. 9

9. EXPOZIČNÁ ČINNOSŤ
a/ realizácia novej expozície
Hrad Devín v 13.-20. Storočí
NKP hrad Devín, od 5. 5. 2017,
Autorka: Katarína. Harmadyová
Spolupráca: J. Madarás (Ústav vied o zemi, SAV)
Realizácia: D&D Studio
Expozícia je umiestnená v jaskyniach horného hradu. Prostredníctvom viac ako 300
archeologických nálezov z hradu Devín prezentuje stavebný vývoj hradu, jeho majiteľov
a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa na hrade odohrali. Je doplnená aj o geologickú históriu
hradného brala a unikátnu prezentáciu zvyškov mora z obdobia treťohôr (16 miliónov rokov),
ktoré sa tu zachovali v podobe morského piesku s príslušnou faunou a tieţ pozorovateľnými
vplyvmi pôsobenia morskej hladiny v devínskom skalnom brale.
b/úpravy jestvujúcej expozície
Múzeum Arthura Fleischmanna
- nainštalovanie najnovšej akvizície - prsteňa Rak / Francová/

10. VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
10/1 Výstavy domáce
a/ výstavy vlastné
 Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava
Múzeum J. N. Hummela, od 6. 6. 2017, výstava dlhodobá
Autorka výstavy: Zuzana Francová,
Spolupráca: Sylvia Urdová (SNM-Hudobné múzeum)
Výstava k 100. výročiu úmrtia dlhoročného mestského archivára Jána Nepomuka Batku,
významnej osobnosti z kultúrnych dejín mesta. Okrem predmetov zo zbierok Múzea mesta
Bratislavy z pozostalosti J. N. Batku sa na výstave budú obmieňať vybrané vzácne hudobniny
zapoţičané z Mestskej kniţnice v Bratislave. Viaceré z nich obsahujú venovania (dedikácie)
skladateľov, resp. Batkove rukopisné poznámky.
 Gerulata - Skvosty z hrobov pohrebiska III
Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach, 27. 9. 2017 , výstav dlhodobá
Autorka výstavy: Jaroslava Schmidtová
Spolupráca pri realizácii: Ľudovít Mathédesz, Svetlana Pivoňová
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Realizácia: Goodwind, s.r.o.
Výstava prezentuje Gerulatu prostredníctvom pohrebiska III. , kde sa odkrylo 16 hrobov
datovaných mincami do 4. storočia. Medzi nálezmi je aj bohatá výbava zriedkavých typov
šperkov zo zlata, striebra, jantáru, gagátu a lignitu.Významný je aj nález dvoch nádob
germánskeho pôvodu v dvoch rímskych hroboch.
 Devín v praveku
Hrad Devín, 9. 4. 2015 – 31. 10. 2017
Autorka výstavy: Katarína Harmadyová
Technická realizácia: NV design
Výstava prezentovala osídlenie na strategicky významnej lokalite v praveku. Prostredníctvom
takmer 400 predmetov z archeologických výkumov dokumentovala pokroky v ťaţení a
vyuţívaní kovov, zmenu spôsobu ţivota jednotlivých kultúr , zdokonaľovanie pracovných,
hlavne poľnohospodárskych nástrojov, ale aj tvorbu šperkov a iných súčastí kaţdodenního
ţivota.
 Prechádzky s pánom Marquartom
Apponyiho palác, 13. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Autorky výstavy: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Výstava veľkorozmerného keramického priestorového modelu Bratislavy podľa
Marquartovho plánu z roku 1765, ktorý vytvorili účastníci dvojročného projektu Prechádzky
s pánom Marquartom (2016 – 2017).
b/ výstavy v spolupráci s inými inštitúciami
 Čo sa rozbilo v Prešporských domácnostiach
Výstavná sieň MMB Stará radnica, 13. 12. 2016 – 30. 4. 2017
Autori výstavy: Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD., PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc.
PhDr. Branislav Lesák, Dr. Ing. Dana Rohanová
Spolupráca: Mgr. Marta Janovíčková
Grafické riešenie: Ing. arch. Anna Gondová
PR: PhDr. Beáta Husová
Výstava predstavila nálezy skla z územia Bratislavy získané archeologickými výskumami,
ktoré prezentovali typológiu dekoratívneho i úţitkového skla z dovozu i z produkcie
domácich sklární pouţívaného 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 zapoţičalo SNM-Historické a Archeologické
múzeum, Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy.


Storočie Feiglerovcov. Príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných
podnikateľov
Výstavná sieň MMB Stará radnica, 17. 5. 2017 – 20. 8. 2017
Autori výstavy: Jana Pohaničová a Peter Buday
Spolupráca za MMB: E. Kurincova, Z. Faláthová
Realizátori: Múzeum mesta Bratislavy, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta
architektúry, TRIO Publishing, s. r. o., Bratislava
Výstava zameraná na tvorivé a osobnostné spektrom niekoľkých generácií bratislavských
architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov Feiglerovcov bola výsledkom
systematického vedeckého bádania jej autorov a zároveň produktom medzinárodnej
kooperácie vzdelávacích a pamäťových inštitúcií na Slovensku i v Maďarsku.
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c/ výstavy iných vystavovateľov v MMB
 Nájdi si svoje hobby!
Výstavná sieň MMB Stará radnica, 7. 9. 2017 – 8. 10. 2017
Realizátor: Slovenské olympijské a športové múzeum
Spolupráca: Múzeum mesta Bratislavy
Na výstave „Nájdi si svoje hobby!“ s podtitulom „Olympijské a športové zberateľstvo na
Slovensku“ svoje exponáty vystavilo 19 individuálnych zberateľov a SOŠM. V rámci
otvorenia výstavy sa v spolupráci so Slovenskou poštou, a s., a s POFIS-om uskutočnila aj
slávnostná inaugurácia poštovej známky, ktorá cez tri v športové osobnosti – futbalista Andrej
Kvašňák, hokejista Václav Nedomanský a boxer Július Torma – ilustruje česko-slovenskú
vzájomnosť.
 Hommage à Peter Strassner
NKP hrad Devín, 22. 9. 2017 – 31. 10. 2017
Spolupráca: za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská
Uţ siedmy rok sa v areály hradu Devín uskutočnila na počesť sochára a pedagóga Petra
Strassnera prezentácia veľkorozmerné diel z rôznych materiálov od renomovaných umelcov
i študentov VŠVU.
 SLOVAK PRESS PHOTO
Výstavná sieň MMB Stará radnica, 20. 10. 2017 – 30. 11. 2017
Realizátor: Kancelária a galéria Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
Výstava víťazných prác SLOVAK PRESS PHOTO 2017 priniesla nezávislé autentické
svedectvo o ţivote tak, ako ho vidia tvorcovia - fotografi - ţijúci na Slovensku a v okolitých
krajinách. Jej cieľom bolo umoţniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a javov
uplynulého roka.
 Ivetta Axamitová Keramika
Výstavná sieň MMB Stará radnica 8. 12. 2017 – 25. 2. 2018
Kurátor výstavy: Mária Šmihulová
Autorská výstava Ivetty Axamitovej, predstvuje 60 diel vytvoreným za posledné tri roky.
Základným materiá,om je hlina dotvorená farebnými glazúrami, listrami, drahými kameňmi.
Jednotiacim filozofickým zámerom Axamitovej tvorby je duchovno, čo doklada jedna časť
prezentácie – v znamení kríţa, druhú časť dotvárajú keramické asambláţe, reliéfy a úţitková
keramika.
d/spolupráca MMB na výstavách v iných inštitúciách
 Kelti z Bratislavy
Bratislavský hrad 14.12.-2016 -1.10.2017
SNM- Historické múzeum, Mestký ústav ochrany pamiatok v Bratislave, Múzeum mesta
Bratislavy
Kurátori za MMB: K. Harmadyová, A. Fiala
e/ zapoţičanie zbierkových predmetov na výstavy iných inštitúcií
Francová
 Vlastivědné muzeum v Olomouci (Česká republika), výstava František Josef I.
v Olomouci , 25.11.2016 – 19.2.2017, 1 ks
 Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislava, výstava Z cechovej
truhlice (Cechové pamiatky na Slovensku) , 14.7.2016 – 30.6.2017, 46 ks
 Technické muzeum Brno (Česká republika), výstava: Umění emailu / Technika
smaltu, 31.10.2017 – 3.6.2018, 16 ks predmetov
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Harmadyová
 Pamiatkový úrad SR Bratislava, Bratislavský hrad, výstava Dedičstvo Karola
Veľkého, 15. 6. 2017 aţ 8. 10. 2017, 4 ks
Kurincová
 SNM- Historické múzeum , výstava Reklama a obchod 1918 -1948 , 18. 7 2017 –
marec 2018 , 49 predmetov
Janovíčková, Holčík
 SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, výstava János Aranyi a Imre
Madách, 10.5. – 31.10. 2017, 1 ks

11. PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
11/1 Prednášky:
Francová
 Ján Batka (1845 – 1917)
Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň – 20.5.2017 v rámci podujatia Noc múzeí
 Ján Batka – legendárna osobnosť kultúrneho ţivota v Prešporku
v rámci cyklu Prešporské večery – 8.11.2017
prednášková sála Univerzitnej kniţnice, Ventúrska ulSchmidtová
 Antická Gerulata
ZŠ Gessayova, ZŠ Prokofievova, 31.5.2017, v rámci projektu Super škola vc Petrţalke.
11/2 Kultúrne podujatia:
a/ Bratislavské mestské dni
22.4.- 23.4. 2017
Koordinácia podujatia: J. Graňová
Spolupráca: J. Dinušová, Z. Faláthová, Z. Francová, Š. Gaál, K. Harmadyová, B. Husová, M.
Janovíčková, J. Koňakovská, E. Kurincová, Ľ. Mišurová, M. Pavlikánová, R. Schmidt, J.
Schmidtová, B. Remešová, M. Rubický, P. Tomsó, D. Hupko
Program:
22. 4. – 23. 4.
 Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
 Remeselný jarmok a predvádzanie remesiel
Voľné zruţenie remeselníkov Slovenska, nádvorie Starej radnice
22.4.
 Komentované prehliadky depozitára keramiky a skla / Z Francová/
 Odborný výklad k výstave Čo sa rozbilo v Prešporských domácnostiach
/PhDr. Hedviga Sedláčková, CSc. a Ing. Dana Rohanová/
23.4.
 Keltská pec na vypaľovanie keramiky v súvislostiach histórie
Odborná prednáška s prehliadkou pece: Mgr. Andrej Vrtel, PhD.
b/ Noc múzeí a galérií
20. máj 2017, 11:00 – 23:30
Koordinácia podujatia: J. Graňová
Spolupráca: Z. Faláthová, Z. Francová, Š. Gaál, K. Harmadyová, M. Janovíčková, J.
Koňakovská, Ľ. Mišurová, B. Remešová, M. Rubický, R. Schmidt, J. Schmidtová, J.
Štofová, P. Tomsó, D. Hupko
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Program:
 Prednášky vo Faustovej sieni v Starej radnici
Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava / Zuzana Francová/
Zločin a trest v starej Bratislave /PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Po prednáške prehliadka výstavy Barbarstvo mučenia
 Nastúpte prosím – 90 rokov autobusovej dopravy v Bratislave
Nádvorie Starej radnice, prezentácie historického vozidla, Dopravný podnik Bratislava, a.s. v
spolupráci s MMB
 Mária Terézia a my – interaktívny vzdelávací program pre rodiny s deťmi
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť / Beáta Husová, Martina Pavlikánová/
 Spomienkový koncert na Jána Batku (1845 – 1917)
Nádvorie Starej radnice, 22:00, The Ladies Ensemble
c/ podujatia v rámci kultúrneho leta
 Korunovačné slávnosti 2017
17. 6. 2017, nádvorie Starej radnice a Hlavné námestie
Detský ateliér MMB pripravil tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi. Návštevníci si mohli
vytvoriť maketu uhorskej koruny, dotvoriť portrét Márie Terézie i Štefana Lotrinského, či
vyskúšať si svoju šikovnosť pri výrobe sviečok, koţených mešcov i výrobe nádob na
hrnčiarskom kruhu. Súčasťou programu boli aj dve divadelné predstavenia o Márii Terézii
a Marquartovom pláne „Poznáte uţ Michaela Marquarta?“ na Hlavnom námestí.
Účasť na tvorivých aktivitách: 53 detí a 46 dospelých
 Rytieri na hrade Devín
7. 5 2017; 4. 6. 2017; 2. 7. 2017; 6. 8. 2017; 3. 9. 2018
Autor a realizácia: Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
Spolupráca: Beáta Husová, Katarína Harmadyová, Jitka Koňakovská
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel pripravilo v spolupráci s MMB 3. Ročník
podujatia "Rytieri na Devíne" s programom na tému stredoveku, obdobie Rímskej ríše,
Turkov.
 Historický tábor na hrade Devín
29. 4. 2017 – 1. 10. 2017
Autor a realizácia: Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
Spolupráca: Beáta Husová, Katarína Harmadyová, Jitka Koňakovská
Pre návštevníkov hradu Devína boli opäť počas turistickej sezóny pripravené zaujímavé
interaktívne stanovištia zamerané na obdobie praveku, ţivot Keltov a stredoveku.
 XX Rímske hry a Danubia Limes day 2017
Múzeum Antická Gerulata Rusovce, Rímsky parčík a park kaštieľa v Rusovciach v spolupráci
s Mestsým ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, 9. 9. 2017, 10:00 – 19:00
Námet , PR: Beáta Husova
Dramaturgia podujatia: Beáta Husová, Martina Pavlikánová,
Odborná spolupráca: TOSTABUR, Jaroslava Schmidtová, Margaréta Musilová
Ďalšia spolupráca: Jana Graňová, Milan Rubický, Beáta Remešová, Zuzana Francová,
Monika Šurdová, Jana Štofová, Zuzana Falathová, Marta Bukovčáková, Anton Fiala, Peter
Rajkovič, Albín Hárši, Ľudoví Mandúch, Ivan Salama
V dopoludňajšej časti súťaţili rodinné tímy v rôznych disciplínach, napríklad preklad
citátov, odievanie do rímskych odevov, skúšanie účesov, rozoznávanie rímskych chutí,
točenie na hrnčiarskom kruhu. Pre najmenších bola pripravená Rímska škôlka. Rímsku
civilizáciu priblíţili aj protagonicti Divadla z kufra von Andrej Šoltés a Martin Meľo.
Program oţivilo aj vystúpenia 50 detí zo súkromnej Základnej umeleckej školy v Rusovciach.
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Popoludňajšia časť začala slávnostným sprievodom z Gerulaty do parku kaštieľa
v Rusovciach. Od 14:00 tu prebiehal bohatý program nadšencov z piatich krajín sveta pod
taktovkou Tovarišstva starých bojových umení a remesiel, ktorý sprevádzali moderátori
Partrícia Garajová Jarjabková a Juraj „Šoko“ Tabaček.
Súčasťou Rímskych hier bol aj 4. ročník LIMES DAY, ktorý upozorňuje na rímske pamiatky
na hranici pozdĺţ Dunaja, Limes Romanus, ktorú tvorila reťaz rímskych táborov spojených
cestami.
d/ podujatia v predvianočnom období
 Remeselné vianočné trhy 2017
20.11.2017 – 23.12.2017, nádvorie Starej radnice
PR: Beáta Husová
Múzeum mesta Bratislavy dalo opäť priestor na nádvorí Starej radnice remeselníkom zo
Slovenska. Celkovú atmosféru vianočných trhov dopĺňali vo vyhradenom priestore ţivé
zvieratá.
 Maľovaný betlehem na skle v Starej radnici
20.11.2017 – 10.1.2018
Koordinácia a realizácia: Martina Pavlikánová, ţiaci Základnej umeleckej školy na
Balkánskej 87 v Bratislave pod vedením Miriam Jakubcovej v spolupráci s oddelením
prevádzky
Múzeum mesta Bratislavy pokračuje v tradícii maľovaných betlehemov na sklenom priečelí
vstupu do Múzea dejín mesta v Starej radnici (od roku 2013).
 Vianočný koncert
Faustova sieň, Stará radnica, 30. 11. 2017, 17:00
Vianočný koncert v podaní ţiakov Súkromnej Základnej umeleckej školy na Balkánskej 87
v Bratislave
Koordinácia: Beáta Husová, Martina Pavlikánová, riaditeľka SZUŠ Balkánskej Jarmila
Gajdošechová v spolupráci s oddelením prevádzky
e/ iné podujatia
 Prezentácia zborníka Devín Veroniky Plachej
Faustova sieň, 15.3.2017
organizácia a realizácia podujatia: pracovníci oddelenia NKP hrad Devín
 Dobrovoľnícke práce
Areál hradu Devín, 9.6.2017, Naše mesto v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislavy
organizácia podujatia: pracovníci oddelenia NKP hrad Devín
 Medzinárodný deň archeológie
Antická Gerulata, Rusovce, NKP hrad Devín, 21.10.2017
Koordinátor: Jaroslava Schmidtová, Katarína Harmadyová
Medzinárodný deň archeológie prvý krát oslávili v USA v roku 2011, MMb sa zapojilo do
podujatia v roku 2016. V Múzeu Antická Gerulata sa realizovali komentované prehliadky
expozície a výstavy, premietame filmov o Gerulate, ţivote v dobe rímskej a o ţivote na
hraniciach Rímskej ríše. Na hrade Devín návštevníci sledovali priebeh archeologického
výskumu. Hlavnou cieľovou skupinou boli rodiny s deťmi, ktoré si vyskúšali vyhľadávanie,
sitovanie, určovanie nálezov a taktieţ mali moţnosť nahliadnuť do reálnych archeologických
sond. Interaktívne stanovištia propagovali archeológiu a históriu hradu Devín.
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11/3 Spolupráca MMB s inými inštitúciami na kultúrnych podujatiach
 Faustova sieň v Starej radnici:
6. ročník cyklu egyptologických prednášok „Výpravy do starovekého Egypta“
Nadácia Aigyptos, Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Slovenskej republike,
Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied
20. 1. 2017; 3. 2. 2017; 17. 2. 2017; 3. 3. 2017; 17. 3. 2017; 31. 3. 2017; 21. 4. 2017; 5. 5.
2017; 19. 5. 2017; 2. 6. 2017; 16. 6. 2017; 30. 6. 2017
Prechádzky starým Prešporkom
Cyklus prednášok organizovaný Občianským zdruţením Bratislavské roţky
30. 5. 2017, 27. 6. 2017, 26. 9. 2017, 24. 10. 2017, 28. 11. 2017
Prezentácia filmu „ Gojdič - láska nadovšetko
SNM – Múzeum ţidovskej kultury, 22.2.2017
Návrat poézie – súťaţ O cenu A. Sladkoviča
Star Produkcions, 20.3.2017
Bratislavské módne dni
Star Produkcions, 28.6. 2017
 Nádvorie Starej radnice
Viva ulica
BKIS, 9.5. 2017
Mesiac nového cirkusu – Festival Cirkul ´art
Nezisková organizácia NEO, 2-4. 6. 2017
Prezentácia v rámci štátneho sviatku Francúzskej republiky
Francúzske veľvyslanectvo, 14.7.2017
Japonský festival
Japonské veľvyslanectvo, 2.7.2017
Šermiari – letná produkcia
Skupina historického šermu CORVUS, júl – august 2017
Dni majstrov UĽUVu
ÚĽUV, 3. 9. 2017
Radničkine trhy
Občianske zdruţenie Inklúzia, 22. -23. 9. 2017
 Nádvorie Múzea J. N. Hummela
Verejné čítanie prózy
České centrum, 10.5.2017
 NKP hrad Devín
Národná slávnosť na Devíne
Matica slovenská, 22.04.2017
Národné oslavy 1154. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska
Úrad vlády SR, 5.6.2017
Pastva na hrade Devín
BROZ, apríl – december 2017
Keltský slnovrat
Magistrát hl. mesta Bratuslavy, BKIS, 24.6.2017
Koncert „Pocta slobode“
ABBY ART s r.o.,18.8.2017
Šarkaniáda, Mestská časť Devín, 7.10.2017
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11/4 Komentované prehliadky v expozíciách a na výstavách
Francová:
Depozitára keramiky a skla
- skupina mestských kontrolórov, 2x široká verejnosť v rámci podujatia Noc múzeí,
študenti odboru sklárstva VŠVU
Harmadyová:
Bratislavský hrad, výstava Kelti z Bratislavy
- odborný výklad pre verejnosť
Hrad Devín
- 6 výkladov pre nových lektorov, sprevádzanie oficiálnych hostí pri otvorení horného
hradu a expozície v jaskynných priestoroch, 2 x sprevádzanie primátora Bratislavy I.
Nesrovnala po hrade, účastníci Medzinárodného semináru Keltské oppidá na strednom
Podunajsku/Celtic oppida on the Middle Danube
Hupko:
Múzeum Janka Jesenkého
- SNM-Muzeologický kabinet, Pamiatkový úrad SR, Odborná komisia pre odborné
činnosti ZMS
Janovíčková:
Múzeum dejín mesta
- zamestnanci magistrátu hl. mesta BA, SNM - Prírodovedné múzeum, SNM Muzeologický kabinet
Schmidtová:
Múzeum antická Gerulata
- 10 odborných výkladov pre širokú i odbornú verejnosť

12. VZDELÁVACIE PROGRAMY
12 /1 nové programy
 Oţivené učebnice – nové neformálne vzdelávanie
V roku 2017 sa zrealizovalo aj neformálne vzdelávacie programy a publikáciami
v novozaloţenej edícii – „História v kocke“.
V rámci projektu sa realizovalo výtvarné riešenie interiéru detského ateliéru s rozsiahlou
časovou osou (umiestnenie na podlahe) a mapovaním panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali
územie dnešného Slovenska od Sama aţ po Karola I.(grafické stvárnenie panovníkov
v podobe veľkorozmernej tapety).
Spustenie projektu: 19. 9. 2017
 Márie Terézia a my
Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
 Prišli k nám Rimania
Autorka B. Husová, M. Pavlikánová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
 Slovania z Devína
Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
 Tajomstvo lekárne U červeného raka
Autorka M. Pavlikánová, realizácia M. Pavlikánová
 Prechádzky s pánom Marquartom
Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
Programov v rámci Oţivených učebníc sa v roku 2017 zúčastnilo: 381 ţiakov, 23 pedagógov
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 1000 rokov architektúry v Bratislave
Vzdelávanie v uliciach Bratislavy pre seniorov a všetkých milovníkov architektúry a mesta
Bratislava. Druhý rok programu bol venovaný 300. výročiu narodenia panovníčky Márie
Terézie. Navštívili sme miesta spojené s panovníčkou a odhalili dejiny vybraných stavieb.
V spolupráci s externým historikom a kultúrnymi inštitúciami v rámci Bratislavy.
Autorka projektu: Beáta Husová
Koncepcia a realizácia: Martina Pavlikánová
 14.2.2017 Stará radnica, svedok histórie
Téma: Premeny Starej radnice. Od gotického Jakubovho domu po moderné sídlo Múzea
mesta Bratislavy.
 21.3.2017 Univerzitná kniţnica, palác Uhorskej komory
Téma: Dnešnú kniţnicu tvoria dve susediace budovy. Palác Uhorskej komory, ktorý postavili
dvorní architekti Márie Terézie a neskôr sídlo uhorského snemu. Palác knieţaťa Leopolda de
Pauliho, jeden z mála palácov so záhradou v Starom Meste.
 18.4.2017 Michalská veţa a lekáreň U červeného raka
Téma: Michalská veţa, jediná zachovaná mestská veţa s mostom cez hradobnú priekopu
a lekáreň U červeného raka postavená v barbakáne veţe.
 23.5.2016 Hradby
Téma: Hradby obkolesujúce kráľovské mesto Prešporok a ich údel za vlády Márie Terézie.
 13.6.2017 Kostol Loretánskej Panny Márie a kláštor Rádu sv. Uršule
Téma: Komplex uršulínskeho kláštora s kostolom. Výrazný historický ucelený sakrálny
komplex v architektúre mesta.
 24.10.2017 Bratislavský hrad
Téma: Skvelé obdobie Bratislavského hradu. Prestavba hradu za vlády Márie Terézie.
 21.11.2017 Notre Dame
Téma: Kostol a kláštor Notre Dame. Stredisko vzdelávania dievčat a častý cieľ návštev Márie
Terézie. Základná škola Matky Alexie, ktorá pokračuje v tradícií vzdelávania.
Projektu sa v roku 2017 zúčastnilo 405 účastníkov.
12/2 programy prebiehajúce
 Deti nakuknite do múzea
Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
 Mária Terézia a my
Autorka B. Husová, realizácia M. Pavlikánová, B. Husová
 Remeslo má zlaté dno
Realizácia: M. Pavlikánová – 258 ţiakov
 Na návšteve u Apponyiho
Autorka B. Husová, realizácia M. Pavlikánová, B. Husová – 61 ţiakov
 Mesto ako na dlani
Realizácia: M. Pavlikánová – 68 ţiakov
 Prišli k nám Rimania
Autorka B. Husová, realizácia M. Pavlikánová
 Kto boli Slovania a kde sa vzali?
Autorka B. Husová, realizácia M. Pavlikánová
 História Starej radnice a výstava Barbarstvo mučenia
Autorka B. Husová, M. Pavlikánová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
Programov sa v roku 2017 zúčastnilo spolu: 1454 ţiakov a 109 pedagógov
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12/3 Detský ateliér Múzeum má budúcnosť
 Prechádzky s pánom Marquartom
Spoznávanie hlavného mesta v 18. storočí podľa Marqartovho plánu. Súčasťou projektu boli
výtvarné ateliéry, v rámci ktorých vznikol finálny priestorový keramický model Bratislavy
podľa Marquartovho plánu z roku 1765.
V spolupráci s externým historikom (PhDr. Zuzana Zvarová), externými výtvarníkmi a
kultúrnymi inštitúciami v rámci Bratislavy.
Autorka projektu: Beáta Husová
Odborná spolupráca: Zuzana Zvarová, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Výtvarne dielne: Martina Pavlikánová
 14. 1. 2017 – Bratislavský hrad
Ako vyzeral hrad a hradná záhrada nielen za čias starých Keltov a Slovanov, ale hlavne za
panovania Márie Terézie.
 11. 2. 2017 – Dom U dobrého pastiera a svätí v Starom meste – morový stĺp
V jedn om z najkrajších historických domov Bratislavy spoznávame, ako sa meral v minulosti
čas. Povieme si, čo to bol mor, prečo sa stavali morové stĺpy a akí svätci boli na nich.
 11. 3. 2017 – Ventúrska ulica – ulica šľachtických palácov
Bratislava ako mesto korunovácii uhorských kráľov a sídlo uhorského snemu prilákala do
svojich ulíc najbohatšiu šľachtu Uhosrka, ktorá si v meste vystavala honosné barokové paláce.
Povieme si, ktoré sú najkrajšie a ako sa v nich ţilo.
 8. 4. 2017 – Kaplnka sv. Jána Evanjelistu v Kostole Zvestovania Panny Márie
Františkánsky kostol, ktorý zasvätili zvestovaniu Panny Márie, má veľmi dlhú históriu. Je
najstaršou dodnes zachovanou sakrálnou stavbou v Bratislave.
 13. 5. 2017 – Jezuitský kostol – svätí v Starom meste – socha Panny Márie
Kostol s pohnutými dejinami a zároveň s jednou z najkrajších kazateľníc na Slovensku.
 14. 10. 2017 – Dóm sv. Martina
Kostol, v ktorom sa takmer 300 rokov konali korunovácie uhorských kráľov sprevádzané
slávnosťami, bol jedným z najväčších a najvýznamnejších kostolov v Uhorksu.
 11. 11. 2017 – Prechádzky s pánom Marquartom
Mimoriadny tvorivý ateliér – maľovanie vypálených keramických výtvorov.
 Naša panovníčka. Aktívny týţdeň
10. – 12. 5. 2017, Múzeum dejín Mesta – Stará radnica, Faustová sieň
Múzeum mesta Bratislavy pri príleţitosti 300. výročia narodenia panovníčky Márie Terézie
pripravilo trojdňový tematický balík aktivít pre školy. Zámerom programu je upozorniť na jej
význam a dosah na premeny Bratislavy v 18. storočí. Súčasťou programu je divadelné
predstavenie Poznáte uţ Michala Marquarta? a následne návšteva pamäti miesta z
Marquartovho plánu: Michalská brána, lekáreň U červeného raka a Michalská veţa.
Projektu sa zúčastnilo: 448 ţiakov a 38 pedagógov
 Fleischmann Arthur Tour 2017
Autorka projektu: Martina Pavlikánová
Prednáška v múzeu: Zuzana Francová
Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation
realizovalo projekt Fleischmann Arthur Tour 2017, ktorého cieľom bolo priblíţiť ţivot
a dielo významného bratislavského rodáka, sochára Arthura Fleischmanna. Súčasťou
projektu bola výtvarná súťaţ pre ţiakov základných, základných umeleckých
a stredných škôl i osemročných gymnázií Bratislavského samosprávneho kraja na tému
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„originálny závesný objekt z plastových fliaš“, ktorá prebehla v termíne 15. 3. 2017 do
15. 5. 2017.
Vyhodnotenie súťaţe prebehlo počas tvorivého worskhopu na Medzinárodný deň detí 1.
6. 2017 na nádvorí Starej radnice a v priestoroch Múzea Arthura Fleischmanna,
zúčastnila sa ho aj pani Joy Fleischmann so synom Dominiquom. Workshop bol
realizovaný spoločne s dvomi výtvarníkmi, ktorí tvoria s alternatívnymi materiálmi.
Spoločne s deťmi počas workshopu vytvorili z plastových fliaš originálne dielo –
„Rajskú bránu“, inšpirovanú dielom Arthura Fleischmanna.
Účastníci výtvarnej súťaţe: 111 ţiakov
Účasť na tvorivom worskhope: 167 ţiakov a 12 pedagógov
 Letná škola malé múzejné bádania 2017 – Po stopách panovníkov.
Letná škola bola venovaná 300 výročiu narodenia panovníčky Márie Terézie.
10. 7. – 14. 7. 2017, 8:00 – 16:00, Detský ateliér Múzeum ma budúcnosť, Stará radnica
Autorka a realizácia: M. Pavlikánová, B. Husová
Ôsmy ročník Malých múzejných bádaní na tému: Po stopách panovníkov. Spolu s mačkou
Malvínou sme sa vydali naprieč históriou Bratislavy po stopách panovníkov, ktorí nám vládli.
Spoločne sme vytvorili veľké leporelo o histórii Bratislavy.
Účastníci letnej školy: 27 detí

13. PROPAGÁCIA MÚZEA V MASMÉDIÁCH
13/1 rozhlas
Francová
 RTVS - Rádio Regina
17.5.2017, rozhovor o J. Batkovi,
24.10.2017, seriál: Čo vy na to - Ako plynie čas – krátky rozhovor
 Radio Slovakia International - zahraničné vysielanie, nemecká redakcia (sekcia)
relácia Hallo Freunde, vypracovanie a nahratie príspevkov v nemčine:
16.6.2017, Maria Theresia (k 300. výročiu narodenia panovníčky)
20.10.2017, Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) (k 180. výročiu úmrtia)
1.12.2017, Johann Batka (1845 – 1917) (k 100. výročiu úmrtia)
 Slovenská redakcia Maďarského rozhlasu, Szeged
Múzeum hodín – nahrávané 10.11.2017
Harmadyová
 RTVS – rádio Slovensko
11.5.2017, Interview o hornom hrade a novej expozícii
3.7.2017, Interview o histórii hradu a archeologickom výskume
17.7.2017, Interview o archeologickom výskume, Rimanoch atď
20.10.2017, Vyjadrenie k rekonštrukcii horného hradu a dôvodom oplotenia pod hradným
bralom
 RTVS - Rádio Regina
18.5.2017, Interview o histórii hradu
 RTVS - Rádio Devín
25.5.2017, Interview o histórii hradu
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Husová
 RTVS - Rádio Regina
13. 1. 2017, nové programy v MMB, 300 rokov od narodenia Márie Terézie a pokračovanie
projektu Prechádzky s pánom Marquatom
9. 5. 2017, 21:05 – 22:30, Večerné reflexie, Beáta Husová ako hosť s redaktorkou Jankou
Bleyovou. O múzeu, blíţiacom sa výročí, múzejnej pedagogike a hodnotách ţivota.
 RTVS -Rádio Slovensko
5. – 9. 9. 2017, pravidelné preberanie informácií z Rádia Regína s pozvánkami na podujatie
Rímske hry 2017
Schmidtová
 RTVS- Rádio Slovensko
12.1.2017, Nočná pyramída: Jaroslava Schmidtová, archeologička, skúma Gerulatu v
bratislavských Rusovciach.
 RTVS – Rádio Regina
3.10. 2017 Vzácne nálezy z pohrebiska. Veda a poznanie.
Husová, Pavlikánová
 RTVS - Rádio Regina
21. 4. 2017, rozhovory 1000 rokov architektúry, Prechádzky s pánom Marquartom
13/2 televízia
Francová
RTVS 1
23.9.2017, Vystúpenie v rámci relácie Generácie – rozprávanie o sochárovi A.
Fleischmannovi v Múzeu A. Fleischmanna
Harmadyová
 RTVS 1
11.5.2017, Interview o hornom hrade a novej expozícii
20.10.2017,Vyjadrenie k rekonštrukcii horného hradu a dôvodom oplotenia pod hradným
bralom
TV Markíza
20.10.2017, Vyjadrenie k rekonštrukcii horného hradu a dôvodom oplotenia pod hradným
bralom
- vyjadrenie na tlačovej konferencii pri otvorení horného hradu a expozície v jaskynných
priestoroch, 5.5.2017, RTVS, Markíza, JOJ, TA3 atď.
Husová
 RTVS 1
14. 1. 2017, Správy RTVS, reportáţ z podujatia Prechádzky s pánom Marquartom na tému
Mária Terézia a Bratislavský hrad
12. 5. 2017, Správy RTVS, rozhovor na tému Mária Terézia
 TV Markíza
7. 9. 2017, Teleráno – rozprávanie o dvadsať ročnej tradícii Rímskych hier a pozvánka na
podujatie. Husova, B.
 Západoslovenská televízia
17. 1. 2017, prezentácia 10 múzeí MMB a ich návštevníci. Husova, B.
Husová, Schmidtová
 RTVS 1
9. 9. 2017, Správy reportáţ o podujatí Rímske hry 2017
Husová, Pavlikánová
 TV Bratislava
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10. 4. 2017, prezentácia projektu 1000 rokov architektúry v Bratislave a pozvánka na
podujatie
6. 9. 2017, Rímske hry 2017, 20 ročná tradícia a pozvánka na podujatie
13/3 tlač
Harmadyová
- Časopis Slovenské pohrebníctvo, rozhovor 3.8.2017
- SME, rozhovor o 2.etape rekonštrukcie horného hradu 26.10.2017
Husová
- inba – Informačný magazín Bratislavy, Archív mesta Bratislavy, marec 2017, s. 12 –
14
- inba – Informačný magazín Bratislavy, Jubilejné Rímske hry a Limes day 2017,
september 2017, s. 10 – 11
- inba – Informačný magazín Bratislavy, Oţivené učebnice v Múzeu mesta Bratislavy,
november 2017, s. 7
- inba – Informačný magazín Bratislavy, Čas vianočný na nádvorí Starej radnice,
december 2017, s .12, 150 rokov pamätáme na budúcnosť, s .13
- INTERVIEW – Sto strán rozhovorov pre ľudí, ktorí nezabudli čítať /Aj takto plynie
čas, rozhovor s Beátou Husovou o múzeu, múzejnej pedagogike a osobných názoroch
na ţivot 4/2017, str. 52 – 59
- Bratislavské noviny, Rímske hry v Rusovciach, ročník XX. – číslo 18, 6. september
2017
- Arthura Fleischmann poznajú uţ aj deti, Pravda, XXVII / 126, 2. júna 2017, s. 33
- Mária Terézia posadila do lavice kaţdého, rozhovor, Katolícke noviny, 10. 9. 2017,
ročník 132, č. 36
- Ţiaci sa môţu tešiť na oţivenú históriu, Katolícke noviny, 22. 10. 2017, ročník 132, č.
42
Schmidtová
- Rusovské noviny, Pokračovanie výskumu na NKP Dom s hypocaustom, 9.1.2017
- Rusovské noviny, Skvosty hrobov pohrebiska III, 22.9.2017
13/4 iné
Propagácia na webovej stránke múzea a na facebooku
Francová
Tlačové správy:
Akvizícia súboru západoslovenskej fajansy
Výstava Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava
Reštaurovanie zástavy cechu devínskych lodníkov
Reštaurovanie zástavy spolku devínskych vinohradníkov
Husová, Pavlikánová
Vedenie stránky MMB
Správy na webových stránkach
Husová
- ŠPU podporuje nové neformálne vzdelávanie v Múzeu mesta Bratislavy,
www.statpedu.sk/sk/aktuality/spu-podporuje-nove-neformalne-vzdelavanie-muzeumesta-bratislavy.html
- Na konferencii pod záštitou riaditeľa ŠPU sprístupnia ateliér Oţivené učebnice,
https://www.minedu.sk/na-konferencii-pod-zastitou-riaditela-spu-spristupnia-atelirozivene-ucebnice/
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-

-

Riaditeľ ŠPU prijal záštitu nad konferenciou Oţivené učebnice,
skolskyservis.teraz.sk/slostvo/riaditel-spu-prijal-zastitu-nad-kon/35459-clanok.html
Konferencie k projektu Oţivené učebnice,
https://spojenaskolanivysala.edupage.org/news/
ŠPU podporuje nové neformálne vzdelávanie v Múzeu mesta Bratislavy,
http://www.ucn.sl/altuality/spu-podporuje-nove-neformalne-vzdelavanie-v-muzeumesta-bratislavy
POĎ VON: Oţivené učebnice, https://www.teraz.sk/lulturaúpod-von-oziveneucebnice-a-plne-vr/281041-clanok.html
Rimania na Slovenku, www.videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televiznenoviny/71130_televizne-noviny
Jubilejné Rímske hry v Rusovciach sú návratom do dávnej minulosti,
https://www.bakurier.sk/podujatiaúclanok-jubilejne-rimske-hry-v-rusovciach-sunavratom-do-davnej-minulosti

14. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
14/1 Konferencie, sympóziá, semináre
a/ usporiadanie podujatia
 Ján Batka (1845-1917) vedecká konferencia so zahraničnou účasťou
Usporiadateľ: MMB, Stará radnica-Faustova sieň, 4.10.2017
Autor projektu: Zuzana. Francová
 Oţivené učebnice
Usporiadateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica-Faustova sieň, 19.9.2017
Autorky projektu: Beáta Husová, Martina. Pavlikánová
Spolupráca: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, Štátny pedagogický ústav
b/ spolupráca na usporiadaní
 Záverečná konferencia a prezentácia realizácie projektu „Národnej kultúrnej
pamiatky Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, MMB, Magistrát
mesta Bratislavy, Hotel Hradná brána a NKP hrad Devín, 5.5.2017
c/ aktívna účať na konferenciách
Francová
 Tradícia keramiky v Bratislavskej ţupe a moţnosti jej kreatívnej reflexie
Bratislavský samosprávny kraj. Hotel pod Lipou, Modra – Harmónia, 19.9.2017
Prednáška s powerpointovou prezentáciou:
Habánska fajansa a jej vplyv na dţbankárstvo na západnom Slovensku
 Ján Batka (1845 – 1917)
Múzeum mesta Bratislavy. Stará radnica, Faustova sieň, 4.10.2017
Prednáška s powerpointovou prezentáciou:
Ján Batka a zbierky Múzea mesta Bratislavy
Husová, Palikánová
Uţitečná symbióza II, 22. – 23. 11. 2017,
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity
Prednáška: Oţivené učebnice – nové neformálne vzdelávanie
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Kurincová
 Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia
Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi. Šamorín, 25. október 2017
Prednáška: Fenomén dvojjazyčnosti a trojjazyčnosti na zbierkových predmetoch
 Odvaha k zodpovednosti. Múzeá a tragické dejiny 20. storočia. Konferencia ICOM
Moravská galéria Brno, 22. – 25. 11. 2017
Prednáška: Múzejník a tragické dejiny 20. storočia- Ovidius Faust ( 1896 – 1972)
Harmadyová
 Záverečná konferencia a prezentácia realizácie projektu „Národnej kultúrnej
pamiatky Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“,
MMB, Magistrát mesta Bratislavy. NKP hrad Devín, Hotel Hradná brána 5.5.2017
Prednáška: Národná kultúrna pamiatka hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti
 Dimensions of Disaster Risk Reduction and Societal Resilience in a Complex World
Konferencia IDRiM 2017, Reykjavík, Island, 23.-25.08.2017.
Prezentácia projektu "NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti"
spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho FM prostredníctvom posteru
Hupko
 Revoluce ve válce, společnost v revoluci
Vojenský historický ústav Praha, Praha 19. – 20. 11. 2017
Prednáška: Rodina Jozefa Pálffyho st. v roku 1917. Príspevok k ţivotu šľachtickej rodiny
v zázemí na sklonku existencie Rakúsko-Uhorska
D
/ účasť pasívna
 Bratislava – korunovačné mesto uhorských kráľov
Hlavné mesto SR Bratislava – Archív mesta Bratislavy, HÚ SAV, Historický ústav
Maďarskej akadémie vied, Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Bratislava, Primaciálny palác, 14. 3. 2017 Francová
 Slovakiana a múzeá
Národné osvetové centru, Múzeum SNP, SNM. Banská Bystrica 30. 3. 2017 Hupko
 Museologica literaria 2017,
Zväz múzeí na Slovensku, Štátna vedecká kniţnoca- Literárne a hudobné múzeum. Banská
Bystrica 15. 6. 2017 Hupko
 Korunovačné slávnosti a ich význam v dejinách – tradície, ceremónie, rituály
Hlavné mesto SR Bratislava, Archív mesta Bratislavy, Historický ústav SAV, Slovenská
historická spoločnosť pri SAV, Bratislava, Primaciálny palác, 16. 6. 2017
Francová
 Vitam et sanguinem
vedecká súčasť Korunovačných slávností , Bratislavský okrášľovací spolok a popredné
vedecké inštitúcie. Bratislava – Hrad, 21. – 22. 6. 2017 Francová, Kurincová
 Konferencia konzervátorov a reštaurátorov
Metodické centrum konzervácie TMB v spolupráci s Komisiou konzervátorov – reštaurátorov
AMG a Fakultou reštaurovania Univerzity Pardubice, Litomyšl, 19.9.-21.9.2017
Rubický, Sedlár, Schmidt
 Ján Batka (1845 – 1917)
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, Faustova sieň, 4.10.2017
Bukovčáková, Falathová, Hupko, Rubický, Štofová
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 Festival múzeí Slovenska
Zväz múzeí na Slovensku, Liptovský Mikuláš, 26.-27. 6. 2017, Dinušová, Hupko, Kurincová,
Falathová
 Figurálna tvorba v dielach ľudových a profesionálnych umelcov,
Súčasť dní európskeho kultúrneho dedičstva, Modra 31. 8. 2017 Hupko
 11th Hands On!
Usporiadateľ: International Association of Children in Museum.
Plzeň, Písek, Praha, 12. – 13. 10. 2017 Husová, Pavlikánová
 Zbrane a munícia ako zbierkové predmety
Zväz múzeí na Slovensku, Vojenský historický ústav. Piešťany 10. – 11.10. 2017 Sedlár,
Schmidt,
 Autority v mestskom prostredí – ich minulosť a vývoj
Historický ústav SAV, Univerzitná kniţnica v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri
SAV – Sekcia pre dejiny miest, Bratislava, Univerzitná kniţnica, Ventúrska 1, 6.11.2017
Francová
 Ošetrovanie zbierkových predmetov proti plesniam a parazitom
Slovenské národné múzeum, Bratislava 16.11.2017 Dinušová
14/2 Odborné materiály
a/ príspevky odovzdané do tlače:
Monografia k dejinám Múzea mesta Bratislavy: Vo víre dejín
Francová:
Múzeum v medzivojnovom období (1918 – 1939), 56 normostrán
Kurincová:
Národná agitácia (1939 -1945)
Roky stagnácie (1946 -1953)
Prezentovanie novej štátnej ideológie (1953 -1960)
Janovíčková:
Snahy o muzelizáciu revolučnej minulosti (1961-1989), 67 normostrán
Harmadyová:
Archeologické výskumy na hrade Devín a v obci Devín
Schmidtová:
Archeologický výskum rímskeho kastela v Rusovciach
Janovíčková:
Múzeum a jeho zbierky po roku 1989, 14 normostrán
Husová:
Kurincová:
Zborník Bratislava ako platforma interdisciplinarity
Samostané príspevky zadané do tlače:
Francová
Akvizícia súboru západoslovenskej fajánsy, Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava
XXIX, 2017, 5 normostrán
Ján Batka a zbierky Múzea mesta Bratislavy, Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava
XXIX, 2017, 34 normostrán s resumé
Jozef Ján Csákós (1883 – 1957) – bývalý kurátor múzea, Zborník Múzea mesta Bratislavy
Bratislava XXIX, 2017
Ţartovné sklo. Príspevok k typológii sklárskej produkcie v 17.-20. storočí, 22 normostrán
vrátane anglického abstraktu a resumé
Sklenené suveníry zo záverečného obdobia rakúsko-uhorskej monarchie
na príkladoch zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
zborník príspevkov Historické sklo 2010-2016, Slovenská archeologická spoločnosť +
Slovenská sklárska spoločnosť
Ján Batka (1845 – 1917), Metropola 2018
Príspevok odovzdaný na webovú stránku:
Jozef Ján Csákós (1883 – 1957) – na webstránku Občianskeho zdruţenia Bratislavské roţky
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rozsah textu: 4,5 normostrán
Kurincová:
Príspevok Fenomén viacjazyčnosti reklama v Bratislave zadané do katalógu pripravovaného
v súvislosti s výstavou SNM-HM na hrade Reklama a obchod 1918 -1948, 6 strán
b/ iné odborné materiály:
- vypracovanie a odovzdanie návrhu na výber 10 osobností z histórie MMB – 150 rokov
- vypracovanie a odovzdanie návrhu na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri
príleţitosti 150. výročia zaloţenia MMB: Mesto a jeho pamäť
- vypracovanie textu a výber fotografií na banner o J. Batkovi pre OZ Swingmánia
Janovíčková
- vypracovanie materiálu na zariadenie pre jednotlivé druhy zbierok plánovanej budovy
depozitárov na Plickovej ulici ( podklady k jednotlivým druhom zbierok Francová,
Hupko, Kurincová, Schmidt)
- vypracovanie podkladov za MMB na výberové konanie na nájom priestorov za
účelom umiestnenia zbierkových predmetov GMB a MMB
Kurincová
- vypracovanie návrhov na nomináciu výročná cena Pamiatky a múzeá za rok 2016
v kategórii akvizícia: Zbierka historických fotografií súkromného zberateľa Emila
Manu a v kategórii výstava: Mesto v ateliéri/ateliér v meste.
Francová, Janovíčková Kurincová
- príprava podkladov pre realizáciu známky k 150.výročiu MMB
14/3 Metodická činnosť
a/ vedenie odbornej praxe
Filozofická fakulta UK – Katedra etnológie a muzeológie
Odborná prax študentov 1. ročníka
Husová, Janovíčková, Kurincová, Štofová
b/ posudky
Harmadyová
- vypracovanie 14 posudkov k výskumným dokumentáciám z archeologických
výskumov na Slovensku pre Subkomisiu Pamiatkového úradu SR
Hupko
- recenzný posudok na skriptum Halászová, Ingrid: „Objekty pôvabu a úţitku.“
Kapitoly z dejín úţitkového umenia na Slovensku (Trnava, 2017, ISBN 978-83-8111010-5)
- recenzné posudky na príspevky do časopisu Múzeum 2/2017, hlavná téma Zeleň v
múzeu
Janovíčková
- recenzné posudky na príspevky do časopisu Múzeum 1/2017, hlavná téma Náš
návštevník, náš pán
- recenzné posudky na príspevky do časopisu Múzeum 3/2017, hlavná téma Tvorba
expozícií a výstav
- recenzný posudok na text metodickej príručky Štandardy múzejných činností,
vydavateľ ZMS
- oponentský posudok na písomnú časť dizertačnej práce doktoranda na Vysokej škole
výtvarných umení v študijnom programe reštaurátorská tvorba:
Mgr. art. Ľubomíra Abrahámová Materiálovo-technologické analýzy a spôsoby
zhotovenia liturgických textílií. Kreovanie referenčnej databázy zo vzoriek.
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Kurincová
- Pre SNM - Múzeum národných rád Myjava na zástavu Národného slovenského spolku
Brezová pod Bradlom
Schmidtová
- recenzný posudok na publikáciu M. Pavlikánová: Oţivené učebnice- Prišli k nám
Rimania, vydavateľ MMB
c/odborné konzultácie
Francová
- Eva Šimeková – hodiny pri Carltone
- Jaroslav Kysa – trenčiansky dţbánkár Alojz Jankovský
Janovíčková
- Lenka Vargová, Katedra etnológie a muzeológie FFUK – téma: Činnosť Múzea mesta
Bratislavy, jeho Zbierky, expozície, edukačná činnosť a vzťah s verejnoťou, v rámci
projektu katedry: Rola múzeí pri tvorbe miestnej identity v Poľsku a na Slovensku
- Nela Szabóová, magisterského štúdium katedra etnologie a muzeologie, diplomová
práca - Zbierkové predmety k spolku Izabella
- Akad. mal. Dušan Nágel – výtvarný návrh na známku k 150. výročiu zaloţenia múzea
Kurincová
- SNG Barbora Mistríková – výskum v zbierkach MMB ohľadom výstavy s tematikou
osmanského umenia
- výber osobností k činnosti Vinárskej odbornej školy
- Július Cmorej výber fotografií k výstavy Osudy sochy Márie Terézie
- Ústav hudobnej vedy SAV Jana Laslavíková – konzultácia ohľadom prešporských
divadelných plagátov
- Z. Ďuriška a M. Gajdošová výskum bratislavských osobností - advokátov
Bratislavskej advokátskej komory v súvislosti s pripravovanou encyklopédiou
- konzultácie ohľadom rodiny Palugyay v súvislosti s bakalárskou prácou na VŠVU
reštaurovanie tabla
Rubický
- priebeţné odborné konzultácie s kustódmi zbierok o uloţení zbierkových predmetov
Štofová
- spolupráca pri poskytovaní študijného materiálu a informácií odbornej verejnosti a
študentom v študovni
Schmidtová
- prednosta Mestskej časti Rusovce, názvoslovie ulíc v Bratislave Rusovciach
d/ metodické materiály
Hupko
- Hupko, D. (ed.) De/akvizičná činnosť v múzejnej praxi (Banská Bystrica, 2017, ISBN
978-80-971748-2-8), spoulautor a zostavovateľ
Janovíčková
- koncepcia akvizičnej činnosti MMB
e/ činnosť v komisiách
Fiala
Národný numizmatický komitét Slovenska, člen výboru
Francová:
Komisia pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, člen
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Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, člen
Redakčná rada Zborníka SNM História, člen
Redakčná rada revue Pamiatky a múzeá, člen
Kniţničná rada MMB, predseda
Harmadyová
Subkomisia Pamiatkového úradu SR, člen
Holčík
Komisia na tvorbu zbierok SNM - Múzeum karpatských Nemcov, člen
Komisia na tvorbu zbierok SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, člen
Komisia na tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, člen
Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu, člen
Hupko
Predstavenstvo ZMS, popredseda
Odborná komisia pre odborné činnosti ZMS, tajomník
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, SNM - Múzeum Červený Kameň, člen
Kniţničná rada MMB, člen
Redakčná rada časopisu Múzeum, člen
Redakčná rada zborníka Bratislava, editor
Hyross
Komisia kultúry MsZ Pezinok, člen neposlanec
Múzejná rada Mestského múzea v Pezinku, člen
Grantový systém ARS Bratislavensis, člen
Odborná komisia Hl.m. SR Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru, člen
Výbor pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru, člen
Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, predseda
Janovíčková
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM - Múzeum ţidovskej kultúry, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM – Múzeum Bojnice, člen
Komisia pre tvorbu zbierok Slovenské centrum dizajnu – Slovenské 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 SNM História, člen
Archívna rada SNM, člen
Komisia pre tvorbu zbierok SOV-SOŠM, člen
Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen
Kniţničná rada MMB, člen
Rubický
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen
Schmidtová
Komisia pre zápis slovenskej časti Limesu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
Šurdová
Kniţničná rada MMB, člen
Štofová
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Komisia pre tvorbu zbierok – tajomník
14/4 Študijné cesty
 Študijná cesta zamestnacov múzea 12. 9. -13.9 2017 (Bučovice, Kroměříţ, Bystŕice
Hostýnem, Roţnov pod Radhoštěm)
 Székesfehervár – pracovná cesta delegácie mesta na korunovačné slávnosti
19. 8. 2017 Francová
 Stáţ v reštaurátoskej dielni Technického muzea v Brne 24. -27. 10. 2018 Sedlár
 Rímske antické pamiatky na Dolnom Dunaji, 11. -17. 9. 2018 Schmidtová

15. PROJEKTY
15/1 Fond na podporu umenia
Garant: Francová
 Podprogram 5.2.2 Akvizícia múzeí
Akvizícia obrazových hracích hodín s vedutou Bratislavy z roku 1838
Projekt podporený sumou 8 200 €.
 Podprogram 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
Odborné ošetrenie súboru historických fotografií z pozostalosti Jána Batku (1845–1917)
Projekt podporený sumou 9 200 €.
 Podprogram 5.2.1. Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť múzeí
Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava – panelová výstava a sprievodná publikácia,
Projekt podporený sumou 3 000 €.
Garant: Hupko
 Podprogram Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť múzeí
Vydanie publikácie „Vo víre dejín
Projekt podporený sumou: 10 000 €
 Podprogram 6.3 Ochrana zbierkových predmetov
Úloţný systém do depozitára textilu – II. etapa
Projekt podporený sumou: 22 000 €
Garant: Husová, Pavlikánová
 Podprogram 5.2.1. Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť múzeí
Rímske hry 2017
Projekt podporený sumou 5 000 €
15/2 Dotačný program Bratislavského samosprávneho kraja
Garant:.Husová, Pavlikánová
 Oţivené učebnice – interaktívne didaktické pomôcky
Pokračovanie dvojročného projektu (2016 – 2017)
Projekt podporený sumou 2 500 €
Garant: J. Schmidtová
 Gerulata. Skvosty hrobov pohrebiska III. publikácia, výstava
Projekt podporený sumou 2 500 €

16. KNIŢNICA
16/1 Počet prírastkov za daný rok, forma získania, celkový stav
Stav kniţnice k 31.12.2017
33 689
Prírastok kníh za rok 2017
440
Z toho:
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Kúpou
55
Darom
299
Výmenou
39
Zrazené ročn. čas. Múzeum a Pamiatky a múzeá zaradené do prír. záznamu v počte 47 ks
Suma vynaloţená na nákup kníh v roku 2017: 1339,04 €
16/2 Výpoţičky
Prezenčné výpoţičky (knihy + časopisy)
Absenčné výpoţičky (knihy + časopisy)
Návratky (knihy + časopisy)

132
29
103

Návštevníci kniţnice spolu
Z toho MMB
Externí návštevníci

165
157
8

16/3 Elektronické spracovanie kniţných titulov- za daný rok, celkový stav databázy
Počítačové spracovanie (celkový počet)
12 611
Prírastok za rok 2017
279
16/4 Iné práce súvisiace s prevádzkou kniţnice
-

revízia kniţničného fondu (v rámci revízie ukladanie kníh na policiach a priraďovanie
prírastkových čísiel) – 29 109 kníh spolu / Šurdová, Faláthová/
sledovanie literatúry v kníhkupectvách a antikvariátoch, nákup kníh, evidovanie
v prírastkovom zozname, priraďovanie signatúry, ukladanie na policiach
výmena publikácií
vypracovávanie podkladov pre zasadanie Kniţničnej rady

vedenie kniţnice: Šurdová

17. NÁVŠTEVNOSŤ EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV
Návštevnosť múzeí a výstav sa v roku 2017 zvýšila oproti roku 2016 o 44 280 osôb.
Vzdelávacie programy absolvovalo 2969 ţiakov a 934 dospelých.
MÚZEUM
Antická Gerulata
Rusovce

Spolu

Platiaci

Bratislavské
Rímske
Neplatiaci mestské dni Noc múzeí hry

7 138

1 955

5 183

155

61

Múzeum J.N.Hummela
Múzeum A.
Fleischmanna

536

279

257

325

0

1 419

468

951

318

166

Múzeum hodín

6 209

3 855

2 354

1 131

749

Múzeum farmácie

6 607

3 406

3 201

1 850

891

25 071

20 591

4 480

3 774

1 613

6 279

2 366

3 913

1 728

526

39 323

29 167

10 156

6 326

2 506

207 236

193 371

13 865

4 499

1 372

Michalská veţa
Apponyiho palác
Stará radnica
NKP hrad Devín

42

4 500

SPOLU

299 818 255 458

44 360

20 106

7884

4 500

III. PREVÁDZKA MÚZEA
1. OBJEKTY MMB
Oddelenie prevádzky zabezpečovalo prevádzku nasledovných objektov :
1. Stará radnica, Hlavné nám. 1
2. Apponyiho palác , Radničná 1
3. Michalská veţa - Múzeum zbraní , Michalská 22
4. Múzeum farmácie, Michalská 26
5. Múzeum hodín, Mikulášska 2
6. Múzeum J. N. Hummela, Klobúčnícka 2
7. Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
8. Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2
9. Múzeum Antická Gerulata, Gerulátska ul. Rusovce
10. NKP hrad Devín
11. Depozitár v budove býv. Múzea umeleckých remesiel, Beblavého 1
12. Depozitár, Dúbravčická ul.
13. Depozitár, Ţatevná 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 hydrantovelektrického zariadenia, výťahov, bleskozvodov, EPS ,EZS
- školenia a poţiadavky vyplývajúce z BOZP, CO a PO
- správa telekomunikačných zariadení
- správa a prevádzka audio a video zariadení
- autodoprava – prevádzka a údrţba vozidiel FIAT DOBLO a ŠKODA Octávia
- vykurovanie objektov
- upratovanie objektov a budov – letná a zimná údrţba
- odstraňovanie porúch a havárii
- pripomienkovanie zmluvných vzťahov z technického hľadiska
- zariaďovanie skladových priestorov a montáţ regálových systémov
- zabezpečovanie subdodávateľských činností – deratizácia , sťahovacie práce
- súčinnosť prác s magistrátom hl.m. SR Bratislavy pri mestských akciách
- 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
b/ostatné pravidelné činnosti
- servis plynových zariadení
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-

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
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 objektech
Michalská veţa
Oprava omietok stien vstupnej chodby 52 m2,maľovanie daného priestoru
Výroba a inštalácia elektrickej svetelnej rampy v expozičnej časti
Oprava vodovodných rozvodov – spriechodnenie kanalizačného potrubia
Oprava a výmena svietidiel ( 47 ks) a elektr. rozvodov a ističov
Odstránenie grafitov v pod bráni , nová maľovka 3 krát v roku – á 27 m2
Prevádzka osvetlenia pod bránia veţe
Oprava a údrţba veţových hodín – rozvodov a hodinových ručičiek
Čistenie priestorov krovu veţe od holubieho trusu – likvidácia 150 vriec trusu
Oprava strešného okna v krovnom oplechovaní
Zabezpečenie prevádzky projektu -Videopoint Michalská veţa
Spolupráca pri prevádzke laserového osvetlenia priestoru Michalskej ulice
Múzeum farmácie – Červený rak
Oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovka fasády- 3krát v roku
Práce na zabezpečenie odvlhčenia stien expozičných priestorov
Oprava zabezpečovacieho systému objektu
Nátery okeníc a rámov okien
Múzeum hodín – Dobrý pastier
Spolupráca pri rekonštrukcii uličných priestorov
Odstraňovanie havárii pri zatekaní objektu
Čistenie vstupných dverí – od grafitov – spätné ošetrenie náterom
Oprava plynárenských zariadení
Výmena poškodenej strešnej krytiny
Oprava elektrických rozvodov a oprava elektrického rozvadzača
Depozitár, Beblavého ul.
Výmena poškodenej strešnej krytiny
Vyčistenie okapových ţľabov
Výmena osvetlovacích telies vnútorného osvetlenia objektu a ţiaroviek
Čistenie suterénnych priestorov
Viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovanie fasády- plocha 39 m2
Demontáţ vývesného štítu a odvoz do depozitáru na reštaurovanie, oprava omietok vonkajšej
fasády
Antická Gerulata – Rusovce
Oprava strešnej konštrukcie vonkajšieho úloţného priestoru
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Kosenie trávy v areály a odstránenie náletových rastlín na objektov archeologických prvkov
stavieb 685 m2
Výrez stromov v areály a ich likvidácia
Oprava zadnej vstupnej brány – nové závesy brány a nové kotvenie
Čistenie areálu na plochách patriacich MMB a za oplotením areálu
Oprava vodoinštalačných a elektrických zariadení
Zabezpečovanie akcii v rámci programov MMB
Depozitár - Ivánska cesta
Oprava termostatických ventilov vykurovacieho systému
Odstránenie zápachu z kanalizačných rozvodov
Čistenie strechy objektu a strešných zvodov od listov stromov
Demontáţ starých regálových zostáv a montáţ nových regálových zostáv
Oprava stĺpikov pre vyhradené parkovisko
Zabezpečenie čistoty okolia budovy- výrez kríkov a ošetrenie stromov
Depozitár – Dúbravčická ul.
Oprava elektrického vedenia a rozvodov v areáli
Čistenie areálu
Oprava oplotenia
Likvidácia vyradených a nepotrebných predmetov – interiér a exteriér
Depozitár –Ţatevná ul.
Čistenie priestorov depozitu a okolia budovy
Oprava zabezpečovacieho systému
Oprava strešnej krytiny
Spolupráca s MČ Dúbravka so správou celého objektu (poţiarna zbrojnica Dobrovoľného
poţiarneho zboru)
Múzeum J. N. Hummela
Oprava elektrických rozvodov
Výmena osvetľovacích telies – 6 ks
Maľovanie objektu
Vyčistenie dlaţby nádvoria
Výmena sklenných vitrín a dverí na celom objekte
Riešenie havárie vytopenie stropu miestnosti
Montáţ zabezpečovacieho zariadenia objektu
Inštalácia novej expozície
Múzeum J. Jesenského
Výmena plotových dielcov oplotenia objektu
Riešenie poruchy napojenia na telefónnu sieť
Oprava rozvodov plynovej inštalácie
Oprava zámkov na interiérových dverách, vyvozenie odpadu z pivničnej kobky
Starostlivosť o zeleň
Múzeum A. Fleischmana
Výmena ţiaroviek v expozícii – 17 ks
Oprava vstupných dverí
Oprava vodoinštalačných zariadení sociálneho zázemia
NKP Devín
Oprava poruchy vnútro areálového osvetlenia
Opravy čerpadla zdravotechnických zariadení
Likvidácia starých skladových buniek
Spolupráca pri opravách a inštalácii nových telekomunikačných zariadení
Čistenie areálu
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Apponyiho palác
Oprava zatekania strechy – čistenie okapových zvodov a vonkajších vpustí
Oprava zatekania v suteréne objektu
Oprava klimatizačnej/vykurovacej sústavy v objektu
Čistenie drenáţe dlaţby na nádvorí
Výmena a oprava osvetľovacích zariadení – 165 ţiaroviek
Zabezpečenie odtoku daţďových vôd z nádvoria – čistenie odtokových škár a starostlivosť
o dlaţdenie nádvoria z dôvodu poškodzovania pieskovcových dlaţieb – erózia v dôsledku
daţďa a v zimnom období mrazov a vody
Stará radnica
Zabezpečenie podujatí a programov vo vlastnej réţii – 28
Zabezpečenie podujatí a programov v spoluprácii s ostatnými organizáciami mesta alebo
súkromnými spoločnosťami -12
Viacnásobné čistenie kanalizačnej šachty na Primacálnom nám z dôvodu poškodenej
kanalizačnej prípojky – cca v 2 mesačnej periodicite
Zabezpečenie osvetlenia expozície a kancelárskych priestorov – výmena redukcii, ţiaroviek –
565 ks
Oprava elektrických rozvodov v suterénnych priestorov
Čistenie odkvapových ţlabov od vtáčieho trusu – 5 vriec trusu
Spolupráca s prevádzkovateľmi kamerového systému na Hlavnom nám.
Spolupráca s mestom na celomestských podujatiach zabezpečovaním technického zázemia
Zabezpečenie nálezu Keltskej pece
Čistenie nádvori z dôvodu zabezpečenia objektu proti vnikaniu povrchových vôd do
suterénnych priestorov
Spolupráca s GIB-om pri odstraňovaní havarijného stavu kanalizácie na Primaciálnom nám. –
projektová dokumentácia a príprava výberu dodávateľa stavebných prác

3. ZABEZPEČOVANIE PREVÁDZKY NKP DEVÍN
-

realizácie podujatí na v prestore hradu
personálneho obsadenia sezónnymi zamestancami a stráţnou sluţbou
zásob tovaru do predajne suvenírov, jeho výdaj na predaj
údrţby areálu/ čistenie, kosenie, trhanie buriny, pílenie kríkov/
čistenie areálu hradu (lampy, kaplnka, kanále, vpuste a odtokové ţľaby na nádvorí,
vytrhávanie buriny, zametanie chodníkov)
údrţba mobiliáru (lavičky, lampy, zábradlia)
v zimných mesiacoch odpratávanie snehu z chodníkov, posyp soľou
technické zabezpečovanie nástrojov na archeologickom výskume
čistenie výstavných priestorov
upratovanie prevádzkovej budovy
sprístupnenie horného hradu verejnosti

IV. 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
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Mgr. Zuzana Falathová, najnovšie dejiny a história fotografie
Mgr. Zuzana Francová, umelecké remeslo (kovy, sklo, keramika, hodiny), sakrálne a
výtvarné umenie
PhDr. Štefan Holčík,CSc. staršie dejiny
PhDr. Daniel Hupko, PhD., literárna história a všeobecná história
Mgr. Marta Janovíčková, zariadenie domácností
PhDr. Jaroslava Schmidtová, archeológia – doba rímska
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.,vedúca NKP hrad Devín, archeológia
PhDr. Zora Valentová, etnológia
Oddelenie dokumentácie
Daniel Hupko, vedúci oddelenia
Marta Bukovčáková, vedenie agendy fotodokumentácie, správa zbierkového fondu
fotografií a pohľadníc
Ing. Júlia Dinušová, správkyňa depozitáru textilu a etnografie (E+VE)
Ľudmila Mišurová, fotodokumentácia
Bc. Jana Štofová, vedenie agendy dokumentácie zbierkových predmetov
Mgr. Monika Šurdová,vedenie kniţnice MMB
Radko Schmidt, dokumentačné práce, správca depozitáru zbraní a kovov
Oddelenie reštaurátorov
Mgr. Milan Rubický, vedúci oddelenia, materiál: polychrómované a zlátené drevo, kameň
Milan Sedlár, materiál: kovy
Peter Tomsó, materiál: drevo
Mgr.Vladimír Weber, materiál: kovy
Oddelenie komunikácie
PhDr. Beáta Husová, vedúca oddelenia, tlačové informácie, koncepcie programov
Jana Graňová, zabezpečenie prevádzky expozícií
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., múzejná pedagogička
Hrad Devín
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD., vedúca oddelenia, archeológia
Mgr. Zuzana Masárová, manaţér kultúry (od 1. 5. 2017)
Jitka Koňakovská, administratívna pracovníčka
Štefan Gaál, technické zabezpečenie prevádzky
Stráţnici:
Vojtech Šlosár, Miroslav Macejko, Ivan Mikulec, Andrej Malina ( do 30. VI.),
Ing.Gabriel Malina, Attila Csölle ( jún - október), Branislav Karel (od 1. 9.), Esterházy
Nikolaus Paul (august), Ján Pavlák (od 1. 11.) , Ing. Pavel Szemzö (od 1.11.)
stráţnici
Ekonomické oddelenie
Natália Boďová, vedúca oddelenia, personálna práca
Katarína Čerešňová, účtovníčka, správa majetku
Mária Belešová, mzdová účtovníčka
Oddelenie prevádzky
Ing. Peter Rajkovič, vedúci oddelenia
Albín Hárši, technické zabezpečovanie prevádzky
Ľudovít Manduch, technické zabezpečovanie prevádzky
Ivan Salama, technické zabezpečovanie prevádzky
Informátori:
Stará radnica : Ladislav Madţo, Marian Spišiak, Igor Hrušovský, Marian Horváth,
Vincent Racek
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Depozitár Dúbravka: Ján Juck, Milan Menďan, Jozef Kertész, Rudolf Neumar, Jozef
Srna
Depozitár Ivánska cesta: Mgr. Anton Fiala, JUDr. Milan Janičko,
Mgr. art. Ľudovít Pračko
Upratovačky :
Darina Kollárová, Eva Pohanková, Judita Pálinkášová, Viera Koreňová, Scarlett
Šormanová
Obsadenie zamestnacov v expozíciách MMB v roku 2017
Múzeum hodín
2 os – pokladník
2 os – asistent expozície
Múzeum farmácie
2 os – pokladník
2 os – asistent expozície
Múzeum zbraní
2 os – pokladník
4 os – asistent expozície
Múzeum A. Fleischmanna
2 os – pokladník
Múzeum vinohradníctva ,
Vinárstva a historických interiérov
1 os – pokladník
6 os – asistent expozície (z toho 1 os pridelená
z NKP Devín v zimnej sezóne)
Múzeum dejín mesta BA
2 os – pokladník
16 os – asistent expozície (z toho 1 os pridelená
z NKP Devín v zimnej sezóne )
Múzeum Antická Gerulata
2 os – pokladník + lektor
NKP hrad Devín
1 os -lektor na plný úväzok (apríl – august)
6 -10 os –lektor na 1/2úväzok (apríl –október)
4 os - pokladník ½ úväzok (apríl- november)
1 os - asistent expozície-toaletá (apríl –
november)

V. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE
a/ charakteristika hospodárenia
Prioritnou úlohou hlavnej činnosti múzea pre roky 2017 – 2018 je „Projekt k 150. výročiu
zaloţenia Múzea mesta Bratislavy“
Program: 4 Kultúra, šport, podpora sluţieb a cestovného ruchu
Podprogram: 4.2 Kultúra
Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy
Zámer: Projekt k 150. výročiu zaloţenia Múzea mesta Bratislavy
Cieľ: Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky
výskumu a realizovať podujatia pre verejnosť pri príleţitosti 150. výročia zaloţenia múzea
Ukazovateľ:
Plnenie vedecko-výskumnej úplohy na tému dejín múzea
- ošetrenie zbierkových predmetov v rámci prípravy výstavy
- realizácia výstavy a sprievodných podujatí
Cieľová hodnota:
rok 2017: - vydanie monografie
- príprava scenára výstavy a exponátov
- príprava konferencie a sprievodných aktivít
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V rámci horeuvedeného projektu boli uskutočnené v roku 2017 nasledovné práce:
Monografia k dejinám múzea Vo víre dejín:
- koncipovanie textov jednotlivých kapitol a výber obrázkov, odovzdanie textov na
redakčnú úpravu a prípravu materiálu do tlače.
Výstava pod názvom Generácie generáciám:
- vypracovanie scenára k výstave ako podkladu pre výtvarné riešenie,
- výber zbierkových predmetov a ich postupné zadávanie na ošetrenie.
Konferencia Múzeum v meste:
- vypracovanie a skompletizovanie programu konferencie a sprievodných aktivít.
Sprievodné aktivity:
- návrh a odsúhlasenie sprievodných podujatí,
- zostavenie progranu jednotlivých aktivít,
- zadanie výtvarného riešenia propagačných materiálov a grafického návrhu základnej
prezentácie výročia.
Na uskutočnené prípravné práce v r. 2017 v rámci tohoto projektu bolo vynaloţených
18 546,50 €
V rámci hlavnej činnosti sa uskutočnilo sprístupnenie horného hradu NKP Devín s expozíciou
v jaskynných priestoroch hradného brala s názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“.
Popri tejto hlavnej úlohe sme zabezpečovali základné úlohy našej inštitúcie, akými sú
zhromaţďovanie 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 boli napr. Prechádzky s pánom
Marquartom 2017-podujatie v rámci Detského ateliéru MMB – Múzeum má budúcnosť,
Bratislavské mestské dni 2017, Noc múzeí a galérií 2017, Rímske hry a Limes Day 2017,
Bratislavské korunovačné dni, 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,
depozitárnu halu v Dúbravke, depozitár v bývalom kine Odboj v Dúbravke, a budovu na
Ivánskej ceste v Bratislave, ktorá slúţi ako depozitár a nachádzajú sa tu aj reštaurátorské dielne.
Hospodárili sme s finančnými prostriedkami:
- schválený príspevok na beţné výdavky od zriaďovateľa predstavoval... 916 050 €
- príspevok z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky od zriaďovateľa
30 000 €
- dotácia z Fondu na podporu umenia-kapitál.transfer ...
8 200 €
- vlastné zdroje múzeum dosiahlo vo výške...
863 711 €
- dotácia MK SR “Rímsky kastel Gerulata-arch.výskum”…
4 500 €
- dotácie - Fond na podporu umenia …
47 199 €
- dotácie - Bratislav. samosprávny kraj …
5 000 €
- dotácia- Krajská organizácia cestovného ruchu …
9 574 €
- dar na projekt “Dobrovoľnícke práce na Hrade Devín”…
400 €
- dar na zreštaurovanie náhrob.pomníka Jána Nepomuka Batku …
234 €
- príjmy z min. rokov …
15 000 €
- príjmy celkom …
1 899 868 €
Hospodárenie organizácie bolo ukončené vyrovnaným hospodárskym výsledkom:
výnosy .... 2 283 953,84 €
náklady ... 2 283 953,84 €
Vyrovnaný hospodársky výsledok sme dosiahli aj v predchádzajúcich dvoch rokoch.
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b/ príjmy organizácie
Múzeum mesta Bratislavy v r. 2017 dosiahlo vlastné príjmy akými sú príjmy zo vstupného,
predaja propagačného materiálu, príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov na úrovni
plánu na rok 2017.
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 Hrad Devín, avšak i v Múzeu zbraní - Michalská
veţa a v Múzeu dejín mesta – Stará radnica.
V oblasti zmluvných, príleţitostných prenájmov, sluţieb spojených s nájmom,
archeologickým prieskumom sa nám taktieţ podarilo plán naplniť. Poskytovali sme
krátkodobé komerčné prenájmy rôznym inštitúciam, prepoţičiavali 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 taktieţ zmluvný prenájom - časť nebytových priestorov v objekte Múzea
hodín na Ţidovskej 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
- 4 500 € na podporu realizácie projektu s názvom „Rímsky kastel Gerulata. Archeologický
výskum v rámci rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata –Záchranný výskum.
Ministerstvo kultúry SR – Fond na podporu umenia poskytol múzeu na podporu realizácie
projektov nasledovné finančné prostriedky:
- 10 000 €

Vydanie publikácie „Vo víre dejín“

- 3 000 €

Výstavu a sprievodnú publikáciu – Ján Batka (1845-1917) a Bratislava

- 5 000 €

Rímske hry 2017

- 9 200 €

Odborné ošetrenie súboru historických fotografií z pozostalosti J.Batku
(1845 - 1917)“

- 22 000 €
-

8 200 €

Úloţný systém do depozitára textilu-II.etapa
Nákup obrazových hracích hodín s vedutou Bratislavy z r. 1838

Bratislavský samosprávny kraj poskytol múzeu dve dotácie:
- 2 500 € na projekt „Oţivené učebnice“
- 2 500 € na projekt „ Gerulata-Skvosty z hrobov pohrebiska III.“
Od Krajskej organizácie cestovného ruchu sme obdrţali dotáciu vo výške
- 9 574 € na projekt „Slnovrat na Devíne“
Nadácia Pontis nám poskytla finančný dar vo výške 400 € na projekt „Dobrovoľnícke práce
na Hrade Devín – čistenie areálu“ a zdruţenie Swingmania - dar na zreštaurovanie
náhrobného pomníka J.Nepomuka Batku na Ondrejskom cintoríne vo výške 234,14 €

50

c/ výdavky organizácie
Výdavky organizácie boli vynakladané na nevyhnutné náklady spojené s hlavnou činnosťou
múzea akou je starostlivosť o zbierkový fond, jeho dokumentácia, výstavná, publikačná
a propagačná činnosť a na prevádzku a správu MMB.
V oblasti prevádzky a správy boli finančné prostriedky pouţité napr. na rôzne opravy a
odstraňovanie havarijných stavov, akými bola napr. viacnásobná oprava a prečistenie
kanalizácie na Primaciálnom námestí v Bratislave, odčerpanie splaškových vôd a vyčistenie
priestorov po havarijnom zatopení suterénnych priestorov objektu MUR na Beblavého ul. v
Bratislave, havarijná oprava daţďového zvodu na objekte Stará radnica, oprava tehlovej dlaţby
na vyhliadke Stredného nádvoria – NKP hrad Devín, výroba a osadenie oceľovej bránky na
most cez priekopu, pokládka tehlovej dlaţby, prerábka zabezpečovacieho systému na hornom
hrade – NKP hrad Devín, oprava informačného systému - exteriérových máp, výroba a osadenie
informačných tabúľ a výroba informač. tabúľ a cenníkov na zimnú sezónu na NKP hrad Devín,
odstránenie havarijného stavu zabezpečovacieho zariadenia kancelárskej budovy, oprava
vstupných dverí do výstavných priestorov, oprava ručnej motorovej píly na NKP hrad Devín,
oprava a rekonštrukcia priestorov objektu Michalská veţa, Múzea hodín, Múzea J.N.Hummela,
obnova pivničných-expozičných priestorov Starej radnice, výmena dreveného obkladu vo
Faustovej sieni a pod.
V oblasti sluţieb okrem uţ spomínaných opráv boli finančné prostriedky vynakladané na
odborné technické a servisné práce PC, základný servis a revízie výťahov a hasiacich prístrojov,
servis kopírovacích strojov, na povinné zmluvné poistenie budov a motorových vozidiel,
sluţby BOZP a PO, sluţby prac. zdravotnej sluţby, na odborné prehliadky zabezpečovacích
zariadení EZS, EPS, servis sl. motorového vozidla Fiat Doblo, sťahovacie práce, kosenie areálu
NKP hrad Devín a následný odvoz odpadu, deratizáciu objektov MMB, kontrolu komínov a
dymovodov, revíziu plynových zariadení, dodávku a montáţ zabezpečovacieho zariadenia v
objektoch – depozitárne zar. Ivánska cesta, BA a Múzeum J.N.Hummela, poštovné, nájomné,
tlač vstupeniek, tlač čierno-bielych skladačiek a letákov pre návštevníkov, tlač
propagač.materiálov a pozvánok k výstavám, podujatiam, konferencii, doplnenie informačného
systému jednotlivých múzeí, reštaurovanie zbierkových predmetov vo vlastnej réţii i
dodávateľsky a pod.
Aj v roku 2017 sme spolupracovali s Bratislavským regionálnym ochranárskym zdruţením
Bratislava na prevádzkovaní pastvy oviec v rámci areálu NKP hrad Devín. Cieľom pastvy bolo
zabezpečenie prirodzenej šetrnej formy údrţby areálu, ako aj zvýšenie atraktívnosti a teda aj
návštevnosti lokality.
S prevádzkou a správou múzea súvisia i náklady, ktoré sme vynaloţili na spotrebu energií,
spotrebu materiálu – uskutočňované boli nákupy PHM, olejov, hygienických a čistiacich
potrieb, kancelárskeho materiálu, náplní do tlačiarní, materiálu pre reštaurátoské dielne,
materiálu pre údrţbársku dielňu, materiálu pre archeologický výskum, archívneho a obalového
materiálu pre zb.fondy, nákup kníh do kniţnice MMB, ochranných pracovných prostriedkov,
zakúpený bol notebook do oddelenia komunikácie, 2 ks tlačiarní do ekonomického
a dokumentačného odd., PC, monitor a tlačiareň do pokladne – predaj vstupeniek – NKP hrad
Devín, zakúpený bol zosilovač zvuku + bezdrôtový mikrofón pre prednášky – usporadúvané
v Detskom ateliéri MMB, chladnička do expozície Michalská veţa, mobilný telefon,
mikrovlnná rúra, set-top box pre stráţnu sluţbu na NKP hrad Devín, detektor so slúchadlami,
rýchlorozkladacie stany pre archeologický výskum na NKP hrad Devín, uskutočnená bola
výroba, dodávka a montáţ depozitárneho zariadenia na uskladnenie literárnych zbierok Janka
Jesenského v objekte Stará radnica, zakúpený bol paletový vozík s rýchlozdvihom pre
údrţbársku dielňu, čistič okien s odsávaním a vysávač na mokré a suché vysávanie pre objekt
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NKP hrad Devín, zosilnený stolársky stôl z bukového masívu, dielenský stôl a stolná lupa
s LED osvetlením pre reštaurátorské dielne, kancelársky nábytok na sekretariát MMB a pod.
S hlavnou činnosťou organizácie sú spojené náklady v oblasti starostlivosti o zbierkový fond,
napr. na reštaurovanie zbierok vo vlastnej réţii i dodávateľským spôsobom, na dokumentáciu
zb. predmetov, propagáciu.
Najvýraznejšou poloţkou súvisiacou s hlavnou činnosťou sú však náklady spojené
s usporiadaním prezentačných aktivít.
Na náklady súvisiace s prezentačnou, výstavnou a publikačnom činnosťou bolo vynaloţených
200 549 €, z toho na edičnú činnosť 10 167 € (grafické spracovanie a tlač
Zborníka NKP hrad Devín a graf. spracovanie a príprava tlačových podkladov pre Zborník
MMB r.2017).
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 101 vo fyzických
osobách a prepočítanom počte 82 sme vynaloţili 749 049 €.
Priemerný mesačný plat zamestnanca MMB za rok 2017:
prepočítaný na fyzické osoby - činil 618 €,
prepočítaný na úväzky - 761 €.
Pre porovnanie uvádzame vývoj priemerného mesačného platu zamestnancov MMB
za predchádzajúce roky:
r. 2015 ...
521 €
r. 2016 ...
559 €
r. 2017 ...
618 €
Veľkou poloţkou 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, ţe múzeum nemá vlastné stravovacie zariadenie, poskytovalo svojim zamestnancom
stravovanie cez sprostredkovateľskú organizáciu formou nákupu stravovacích poukáţok
v nominálnej hodnote 3,50 € (náklad na jednu stravovaciu poukáţku pre organizáciu
predstavuje 1,93 € a sociálny fond 0,35 €).
d/ vyhodnotenie záväzkov, pohľadávok
Ku dňu 31.12.2017 vykonali dielčie inventarizačné komisie, ustanovené riaditeľom MMB
inventarizáciu hospodárskych prostriedkov.
Pri dokladovej inventarizácii pohľadávok a záväzkov bol zistený nasledovný stav:
pohľadávky k 31.12.2017:
- voči odberateľom
26 204,23 €
- ostatné pohľadávky
16 279,35 €
záväzky k 31.12.2017:
- voči dodávateľom
45 513,17 €
- voči Soc. poisťovni
20 299,86 €
- voči ostat. poisťovniam
11 035,63 €
- voči Dopln. dôchod. poisť.
233,00 €
- voči Daň. úradu
1 932,64 € (DPH)
1 583,17 € (daň z príjmu)
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VI. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - príspevok na obstaranie hmotného inv. majetku
(zbierkových predmetov) vo výške 30 000 € bol pouţitý v plnej výške na nákup zbierok.
Vlastné kapitálové zdroje boli pouţité na:
- dodávku dvoch inf. tabúľ do objektu NKP hrad Devín vo výške …
4 008,00 €
- software na predaj vstupeniek – do pokladne NKP hrad Devín
5 880,00 €
- software na ev. zb. predmetov (MUSEION-ONLINE)
5 000,00 €
- skladové kontajnery pre objekt NKP hrad Devín … 3 ks
9 270,00 €
- mikroskop pre reštaurátorské dielne
2 593,00 €
- na nákup výp. techniky
3 026,40 €
- doplnenie regálových zostáv – v depozitár. zariadení na Ivánskej ceste 3 708,00 €
v Bratislave
- výrobu a dodávku sklenených zábradlí do expozícií MMB
11 028,00 €
- mikroskop AxioLab s príslušenstvom – do rešt.dielní
25 560,00 €
- doplnenie úloţného systému v depozitári textilu – II.etapa
10 400,00 €
- nákup pásovej píly pre rešt. dielne
1 297,00 €

VII. PERSONÁLNA PRÁCA
Múzeum mesta Bratislavy zabezpečovalo svoje úlohy v r. 2017 s priemerným evidenčným
počtom zamestnancov 101, z toho s 33 zamestnancami v oblasti odbornej činnosti,
ekonomiky, prevádzky a správy MMB a s 68 zamestnancami, prevaţne dôchodcami, vo
funkciách lektor, dozorca zbierok, pokladník, upratovačka, informátor denný a nočný.
Pre porovnanie uvádzame prehľad počtu zamestnancov za predchádzajúce roky:
r. 2015 … 96
r. 2016 … 98
r. 2017 …. 101 (otvorenie horného hradu NKP Devín)

VIII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roku 2017 bola vykonávaná pravidelná základná vnútropodniková finančná
kontrola zameraná na dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami.
Ku dňu 31.12.2017 na základe príkazného listu riaditeľa bola dielčími inventarizačnými
komisiami vykonaná periodická inventarizácia hospodárskych prostriedkov.
Vyhodnotenie inventarizácie ústrednou inventarizačnou komisiou je nasledovné:
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný inv. majetok celkom činí ... 20 713 503,10 €
z toho:
- dlhodobý hmotný majetok odpisovaný bol zaznamenaný
v celkovej hodnote ……………………………………
380 670,49 €
- 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 ………………………….
37 944,64 €
- zbierky …………………………………………………
468 619,34 €
b) Drobný hmotný majetok ……………………………….
174 823,72 €
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Pri porovnávaní týchto hodnôt s účtovným stavom neboli zistené ţiadne rozdiely.
Vykonané boli i kontroly ochranných pracovných pomôcok vedených na osobných kartách
zamestnancov, materiálových zásob na sklade, cenín, pokladničnej hotovosti, peňaţných
prostriedkov vedených na bankových účtoch, pohľadávok a záväzkov.
Pravidelne štvrťročne boli vykonávané kontroly vedenia pokladničných kníh a ich peňaţného
stavu.
Ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, ţe neboli zistené ţiadne rozdiely.

V Bratislave: 31.1.2018

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ
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Múzeum mesta Bratislavy
Výsledky hospodárenia za rok 2017

EUR
Tab.č. 1

Príjmy
Zdroj Po- Podloţ- poka loţka
a
b
c
41
41
41
41
41
41
111
72
41
41
41
71
111
41
41
41

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

002
003
004
003
001

41 322
111 322

005
008

002
003
004
006
027
027
001
007
008
008

Skutočnosť
za rok
2016

Názov

Rozpočet
na rok
2017
15 000
37 440
33 677
20 748
500
745 700
9

Skutočnosť
za rok
2017
2
15 000,00
37 440,00
33 676,64
20 747,77
500,00
745 698,46
8,43

103
6 159
19 380
635
51 700
916 050
5 000
9 574

102,20
6 158,71
19 378,74
634,14
51 699,42
916 050,00
5 000,00
9 573,58

30 000
8 200

30 000,00
8 200,00

d
Príjmy z min. rokov
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 sluţieb
Úroky z tuzemských vkladov
Ostatné výnosy - MK SR
Transféry mimo verejnej správy a Granty
Náhrady škôd od zamestnancov
Náhrady z poistného plnenia
Iné-vratky z poisť.
Dary
Transfér zo štát.rozp. - MK SR/FPU
Tuzemské beţné transfery v rámci VS z rozp.obce
Transfér Bratislav.samospráv.kraj
Transfér Krajská organiz.cest.ruchu
Príjmy spolu
Tuzemské kapitálové transfery z rozpočtu obce
Príjmy z kapitálových transférov - FPU
Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie celkom

Vypracovala: Boďová

12 752
24 835
46 856
20 987
570 374
11

120
100
400
49 500
850 367
13 750

29 005

1 619 057 1 899 875 1 899 868,09

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ
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Výsledky hospodárenia za rok 2017 - podľa rozpočtovej klasifikácie
Pro- Od- Sku- Po- Podgram diel pi- loţ- poNázov
č.
na
ka loţka
a
b
c
d
e
f
08
2 611
Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funk.plat...
08
2 612
001 Príplatky
08
2 612
002 Príplatky
08
2 614
Odmeny
08
2 621
Poistné VšZP
623
Poistné ostatné zdrav.poisťovne
625
001 Soc.poisť. - nemocenské
625
002 Soc.poisť. - starobné
625
003 Soc.poisť. - úrazové
625
004 Soc.poisť. - invalidné
625
005 Soc.poisť. - v nezamestnanosti
625
006 Soc.poisť.-garančné
625
007 Soc.poisť. - rezervný fond
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
08
2 632
003 Poštové sluţby
08
2 632
004 Komunikačné technológie
07
2 632
005 Telekom. sluţby
08
2 633
001 Interiérové vybavenie
08
2 633
002 Výpočtová technika
08
2 633
004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenie, tech. a nár.
08
2 633
005 Špeciálne stroje,prístroje
08
2 633
006 Všeobecný materiál
08
2 633
006 Všeobecný materiál
08
2 633
007 materiál pre reštaurovanie
08
2 633
009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč.
08
2 633
010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
08
2 633
013 Softvér a licencie
08
2 633
015 Reprezentačné
08
2 634
001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
08
2 634
002 Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené
08
2 634
003 Poistenie zákon. a havar. - autá
08
2 634
004 Prepravné+ taxi
08
2 635
001 Rutinná a štandardtná údrţba interier.vybavenie
08
2 635
002 Rutinná a štandardtná údrţba výpočt.techniky
08
2 635
003 Rutinná a štandardtná údrţba telek. techniky
08
2 635
004 Rutinná a štandardtná údrţba prevádz. strojov,
prísprojov, zariadení,techniky a náradia
2 635
005 Rutinná a štandardtná údrţba špec. strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia
08
2 635
006 Rutinná a štadard.údrţba bud.,obj. alebo ich častí
08
2 636
001 Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí
08
2 636
002 Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
08
2 637
001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konf.,sympózia
08
2 637
003 Propagácia, reklama a inzercia
08
2 637
004 Všeobecné sluţby
08
2 637
004 Všeobecné sluţby
08
2 637
005 Špeciálne sluţby
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533 033
116 123
60 829
39 065
55 270
18 985
10 895
109 312
6 244
14 664
4 868
1 946
37 085
3 034
855
2 575
119 285
11 683
759
1 485
7 388
11 981
2 941
12 824
190
53 870
400
1 933
1 276
1 105
3 224
70
2 557
566
487
121

EUR
Tab.č. 2
Skutočnosť
za rok
2017
2
533 032,61
116 122,49
60 829,30
39 064,84
55 269,72
18 984,11
10 894,23
109 311,51
6 243,88
14 663,81
4 866,98
1 945,83
37 083,31
3 033,00
853,52
2 574,11
113 631,35
11 682,34
758,65
1 484,98
7 387,48
11 980,59
2 941,00
12 823,05
189,94
53 869,22
400,00
1 932,61
1 275,94
1 104,76
3 223,96
69,28
2 556,83
565,71
486,75
120,40

2 797

1 400
300

1 399,85
300,00

679

3 529

3 528,36

15 114
32 488
3 226

10 335
116 957
4 021
221
974
919
298 896
235
812

10 334,13
106 956,66
4 020,57
220,14
973,05
918,40
288 896,43
234,14
810,90

Skutočnosť
za rok
2016
488 525
100 000
41 335
27 363
46 469
16 714
9 216
92 424
5 281
12 717
4 210
1 645
31 353
811
2 344
101 581
7 206
2 402
7 768
15 627
1 199
5 790
39 502
618
1 638
430
2 282
697
2 193
1 464
1 619
79

698
1 164
202 721
1 623

Rozpočet
na rok
2017

08
2 637
011 Štúdie, expertízy, posudky, preklady
08
2 637
012 Poplatky a odvody
08
2 637
014 Stravovanie
08
2 637
015 Poistenie majetku
08
2 637
016 Prídel do sociálneho fondu
08
2 637
023 Kolkové známky
08
2 637
024 Kurzové rozdiely
08
2 637
027 Odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru
08
2 637
031 Pokuty a penále
08
2 637
035 Dane, konces.poplatky...
08
2 642
006 Členské príspevky v tuzemsku
08
2 642
012 Odstupné
08
2 642
013 Odchodné
08
2 642
014 Ochrana zdravia - zdravotná spôsobilosť
08
2 642
015 Nemocenské dávky
BEŢNÉ VÝDAVKY spolu
08
2 713
002 Nákup výpočtovej techniky
08
2 713
004 Nákup prev.strojov,prístr.,zar.,techn.a náradia
714
001 Automobil
08
2 719
002 Nákup umeleckých diel a zbierok
08
2 719
002 Nákup umeleckých diel a zbierok
Výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie celkom
Vypracovala: Boďová

6 813
426
41 526
5 196
5 816
359
16
7 978
70
4 328
1 324
3 266
1 963
498
1 411
1 414 002
11 008
18 857
30 005
1 473 872

2 539
657
44 006
3 892
6 951

2 539,00
656,75
44 005,48
3 891,57
6 950,89

4 354

4 353,60

4 953
1 351

4 952,65
1 351,00

1 577
572
2 087
1 760 466

1 577,00
572,00
2 086,78
1 734 787,44

100 609

100 608,72

30 600
8 200
1 899 875

30 599,00
8 200,00
1 874 195,16

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ MMB
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Múzeum mesta Bratislavy
Výsledok hospodárenia za rok 2017
Výnosy a náklady
Skutočnosť
za rok
2016

Ukazovateľ

a
VÝNOSY celkom
Trţby za vlastné výkony a tovar
Ostatné výnosy z prev. činnosti
Zúčtovanie rezerv a oprav.poloţiek z prev.činnosti
Finačné výnosy
Výnosy - dary
Výnosy z beţných transferov z rozpočtu obce
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce
Výnosy z beţ.transférov MK SR /FPU
Výnosy z kapitál. transférov - FPU
Výnody z beţ.transférov mimo rozpočtu obce
Výnosy z beţ.transférov z rozpočtu obce - VÚC
Príjmy minulých období
NÁKLADY celkom
Sporebované nákupy- v tom
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Sluţby
v tom:
Opravy a udrţiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné sluţby
Osobné náklady
"Z" Mzdové náklady
Ostat.osobné náklady
Náklady na zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy,rezervy a opravné poloţky z prevádz.
a finančnej činnosti
v tom:
Zbierkové predmety
Zbierkové predmety
Odpisy
Tvorba zák.rezerv z prev.a fin.činnosti
Tvorba ostatných rezerv
Finančné náklady
Splatná daň z príjmov
Minoriadne náklady

2
2 283 953,80
836 667,97

4
0,99832
0,99833

13 749

41 828
6 870
635
916 050
409 869
51 700
8 200
9 574
5 000

41 827,60
6 869,72
634,14
916 050,00
406 352,60
52 778,19
8 200,00
9 573,58
5 000,00

0,99999
0,99996
0,99865
1,00000
0,99142
1,02085
1,00000
0,99996
1,00000

2 005 152
182 861
60 115
122 746
396 061

2 287 791
232 488
86 520
145 968
518 847

2 283 953,84
223 212,00
80 667,04
142 544,96
547 678,61

0,99832
0,96010
0,93235
0,97655
1,05557

150 368
3 323
697
241 673
937 204
657 223
7 978
217 442

164 278
3 500
69
351 000
1 072 353
749 050
5 000
259 269
3 034
56 000
4 953
1 351
448 799

193 190,75
3 427,63
69,28
350 990,95
1 051 836,79
749 049,24
4 353,60
239 984,62
3 033,00
55 416,33
4 023,21
1 351,00
447 769,98

1,17600
0,97932
1,00406
0,99997

30 599
8 200
410 000

30 599,00
8 200,00
408 970,98

1,00000
1,00000
0,99749

9 608
1 171

7 000
2 000

6 497,50
1 584,75

0,92821
0,79238

0

0

-0,04

400
850 367
403 701

54 561
1 483
1 324
475 440

30 005
401 607
43 828

98
78
702

Vypracovala: Boďová

Skutočnosť
za rok
2017

2 287 791
838 065

2 005 152
646 675
283
89 977

Výsledok hospodárenia
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (úväzky)
Priemerný plat

Rozpočet
na rok
2017

EUR
Tab.č. 3
Index
Skutočnosť
Rozpočet

101
82
761

101,00
82,02
761,04

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ

59

1,00000
0,87072
0,92562
0,99967
0,98958
0,81228
1,00000
0,99771

1,00000
1,00024
1,00005

Múzeum mesta Bratislavy
Výsledky hospodárenia za rok 2017 - čerpanie rozp. práce a miezd

Ukazovateľ

Mzdové prostriedky
z toho: tarifné platy
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
Ostatné-Memorandum 2%

Rozpočet
na rok

Skutočnosť
za rok

2017

2017

EUR
Tab.č.4

Index
Skutočnosť
---------------Rozpočet

749050,00
459500,00
73650,00
8356,00
116123,00

749049,24
459424,02
73608,59
8356,30
116122,49

1,0000
0,9998
0,9994
1,0000
1,0000

15600,00

15677,49

1,0050

28400,00
8371,00
39050,00
600,00
4360,00

28432,25
8363,26
39064,84
600,00
4354,84

1,0011
0,9991
1,0004
1,0000
0,9988

Ostatné osobné náklady
Odchodné

5000,00
1600,00

4353,60
1577,00

0,8707
0,9856

Priemerný prepočítaný
stav zam. (osoby)
stav zam.(úväzky)
Priemerný plat v €

101,00
82,00
761,00

101,00
82,02
761,04

1,0000
1,0002
1,0001

Vypracovala: Boďová
Dátum 31.1.2018

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ
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