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I.ÚVOD
Rok 2018 bol rokom 150. výročia založenia Múzea mesta Bratislavy. V roku 1868 sa
rozhodnutím niekoľkých vzdelaných a nadšených obyvateľov a následne radných pánov
zo samosprávy stala Stará radnica sídlom inštitúcie uchovávajúcej pamiatky na bohatú
minulosť dnešnej Bratislavy. Múzeum, ktoré tu odvtedy nepretržite sídli, je najstarším
na Slovensku. A zároveň jedným z najbohatších, a to tak historicky najhodnotnejšími
mestskými budovami, ktoré spravuje, zbierkami, expozíciami a počtom návštevníkov,
ako aj odborným potenciálom či podujatiami, ktoré každoročne pre verejnosť pripravuje.
Preto sa prirodzene celý rok niesol v znamení osláv tohto jubilea. Múzeum dalo vypracovať
vlastný vizuál s hlavným mottom osláv – 150 rokov myslíme na budúcnosť - a pripravilo
množstvo podujatí prezentujúcich súčasnú inštitúciu, ale aj jej minulosť. Vizuál
a modifikované motto sa objavovalo na všetkých tlačových materiáloch, bilbordoch
a citylightoch, ako aj spomienkových predmetoch. Škoda, že väčšiu podporu neposkytol
zriaďovateľ, ktorý akoby nedocenil význam tohto aj pre mesto dôležitého výročia.
Jedným z vrcholov osláv bolo otvorenie výstavy s názvom Generácie generáciám v troch
priestoroch múzea. Príprave scenára predchádzal výskumný projekt, ktorého výstupom bola
publikácia o dejinách múzea. A tak dôkladné poznanie vlastnej minulosti, pravdivá reflexia
seba samých umožnila aj výstavnou formou venovať pozornosť poslaniu múzea, jeho
fungovaniu, historickému vývinu i okolnostiam, ktoré ho silne ovplyvňovali. Múzeum bolo
prezentované ako živá a životaschopná inštitúcia, v ktorej pôsobili generácie tvorivých
pracovníkov, s kvalitným zbierkovým fondom patriacim k najhodnotnejším na Slovensku.
Vo výstavných priestoroch na nádvorí radnice bola hlavná časť výstavy - príbeh múzea
predstavený špičkovými, či zaujímavými zbierkovými predmetmi, citlivo kombinovaný s jeho
dejinami, činnosťou, štruktúrou. Predstavovala múzeum ako organizáciu (zariadenie mestskej
samosprávy ovplyvnené rôznou pozíciou mesta v rôznych štátnych útvaroch), ale zároveň aj
ako organizmus (základné odborné činnosti – zbieranie, evidovanie, reštaurovanie,
sprístupňovanie). Výstava rozdelená do šiestich periodických období napĺňala obe výkladové
línie a kombinovala panely, vitríny a inscenačné prvky.
Na prvom poschodí - v Súdnej sieni návštevníkov vítala inscenácia prvej expozície múzea
zo záveru 19. storočia, v susednej miestnosti historického mestského archívu interaktívny
prvok výstavy pod názvom Načo nám je múzeum?. Vtipnými ilustráciami a interaktívnymi
prvkami sa detský ale aj dospelý návštevník mohol zoznámiť s pracovnými náplňami
jednotlivých múzejných profesií, oboznámiť sa s významnými objektmi v ktorých sú
tematické múzeá, či spoznávať jednotlivé umelecké slohy. Táto časť zostane v uvedených
priestoroch aj po skončení veľkej výstavy.
V suterénnych priestoroch Starej radnice boli prezentované aktivity múzea súvisiace
s ochranou pamiatok v meste a na to nadväzujúcimi investorskými a rekonštrukčnými
prácami a archeologickým výskumom. Umiestnené tu boli architektonické články
a exteriérové plastiky zo zbierok múzea, ako aj v náznakoch predstavený proces reštaurovania
zbierkového fondu. Tieto priestory boli týmto verejnosti prvýkrát sprístupnené.
Významným počinom pri príležitosti jubilea bolo vydanie reprezentatívnej recenzovanej
vedeckej monografie o dejinách múzea od jeho vzniku až do roku 2018 – Vo víre dejín,
150 rokov Múzea mesta Bratislavy. V publikácii vydanej v 500 kusovom náklade sa 8 autorov
na 334 stranách v 7 nosných kapitolách snaží nezainteresovane analyzovať minulosť múzea,
jeho vrcholy i pády. Cieľom bolo popísať jeho dejiny, poukázať na zásadné okamihy, ktoré sú
míľnikmi v jeho histórii, vyzdvihnúť osobnosti, ktoré mu neraz zasvätili celý pracovný život
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a svojou autoritou mu pomohli vydobyť si popredné miesto medzi domácimi múzeami,
a zdôrazniť jeho poslanie, ktorým je nielen dokumentovať minulosť, chrániť svoje zbierky
a reštaurovať ich, ale i prehlbovať poznanie, vzdelávať, zbližovať, nastoľovať témy
a prispievať k hlbšiemu poznaniu a predovšetkým porozumeniu minulosti bez toho, aby
rozdeľovala. Autori chceli dejiny múzea zaľudniť, poodhaliť vnútorné fungovanie múzea ako
inštitúcie, predstaviť každodenné vykonávanie odbornej múzejnej práce, keďže verejnosť
spravidla vníma iba jej výstupy – expozície, výstavy, vzdelávacie programy, prednášky či
referáty na konferenciách.
Najmä pre odbornú verejnosť pripravilo múzeum vedeckú konferenciu so zahraničnou
účasťou Mesto a jeho pamäť. Mala interdisciplinárny charakter a ťažiskovo sa zamerala
na reflexiu rôznych aspektov dokumentačných, výskumných a prezentačných aktivít vo
vzťahu k dejinám Bratislavy a jej kultúrnemu dedičstvu v širokom časovom horizonte 150
rokov. Počas dvojdňového programu odznelo spolu 20 príspevkov od 21 autorov. Príspevky
z konferencie budú publikované v samostatnom zborníku.
K jubileu patril aj Slávnostný večer v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. V predvečer
dátumu vzniku múzea sa z tristo pozvaných hostí bohatého programu zúčastnilo množstvo
zástupcov múzeí a galérií, mestských organizácií, starostov mestských častí, bývalých
primátorov a ďalších dôležitých osobností kultúrneho a spoločenského života Bratislavy
a Bratislavského samosprávneho kraja. Prítomných pozdravil primátor mesta, generálny
riaditeľ Slovenského národného múzea a predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku, ktorí
odovzdali múzeu aj pamätné medaile. Hlavný príhovor mal riaditeľ múzea, ktorý odovzdal
22 bývalým dlhoročným zamestnancom Pamätné listy. Prezentovaná bola už spomenutá
publikácia Vo víre dejín, ako aj nová poštová známka, ktorú vydala Slovenská pošta
k 150. výročiu založenia múzea. V kultúrnom programe vystúpilo Moyzesovo kvarteto.
Veľmi zaujímavý bol programový cyklus Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy.
Stretnutia desiatich umelcov s desiatimi kurátormi múzea predstavili vždy jedno
z tematických múzeí. Po celý rok sa umelci tak stali ich vyslancami a svojich „30 minút
slávy“ venovali diskusii vo Faustovej sieni. Pre verejnosť, najmä rodiny s deťmi, ale aj staršiu
generáciu boli zaujímavé dva rôzne pohľady na prezentovanú tému. Na jednej strane pohľad
múzejníka, na druhej pohľad návštevníka – známej osobnosti, ktorá pri prezentácii využívala
pri kontakte s divákmi aj svoje komunikatívne schopnosti. Po programe prebiehal pre deti
výtvarný ateliér a pre dospelých komentovaná prehliadka príslušného múzea. V ateliéri
realizované grafiky predstavených zbierkových predmetov, by sa mali stať ilustráciami
pripravovanej publikácie.
Počas piatich večerov v rámci Kultúrneho leta mala verejnosť možnosť navštíviť Starú
radnicu a v príjemnom prostredí si vypiť, kávu, či pohár dobrého vína a započúvať sa
do evergreenov počas Hovorov zo Starej radnice. Známi historici diskutovali s kurátormi
múzea na rôzne témy týkajúce sa dejín mesta. Ambíciou bolo stráviť príjemný letný podvečer
na nádvorí radnice, ale počasie nútilo skoro všetky stretnutia presunúť do interiéru.
Podnietiť verejnosť k návšteve jednotlivých múzeí, spoznať históriu Bratislavy, pochopiť
zmysel existencie múzea a získať znalosti o živote minulých generácií mala súťaž Na trase
múzeá. Zakúpením hracieho plánu, návštevou minimálne piatich z desiatich múzeí, hľadaním
zbierkových predmetov podľa siluety, ich odhalením a odovzdaním plánu do múzea, sa
účastník dostal do losovania o veľmi zaujímavé ceny (cenu primátora – bicykel, víkendový
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pobyt v kaštieli, víkend s elektromobilom BMW a pod.). Miernym sklamaním bola účasť len
150 záujemcov, z ktorých bolo vylosovaných 15 výhercov.
Počas Bratislavských mestských dní pripravilo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
a múzeum videomapping - vizuálnu show spojenú s vystúpením reálnych umelcov - spevákov
a tanečníkov na Hlavnom námestí. Príbeh Múzea mesta Bratislavy 1868-2018 bol
predstavený prostredníctvom najmodernejších audiovizuálnych technológií na fasádu Starej
radnice. Virtuálna forma citlivo skĺbená s vystúpením živých umelcov prezentovala
zaplnenému námestiu prierez dôležitých udalostí z minulosti i súčasných zamestnancov
múzea.
Okrem podujatí a aktivít, ktoré sa konali v súvislosti s výročím, hlavnou a pre múzeum
veľmi dôležitou témou počas uplynulého roka boli depozitáre pre múzeum a galériu.
Nádejou pre obidve inštitúcie bola prisľúbená rekonštrukcia dlhodobo nevyužívanej budovy
bývalej školy na Plickovej ul. v Rači. Generálny investor Bratislavy vysúťažil projektantov
a pracovníci múzea i galérie priebežne dopĺňali, spresňovali a vysvetľovali požiadavky na
riešenie depozitára, najmä požiadavky na dispozičné riešenie, technické parametre
a technologické vybavenie. Po návšteve novej účelovej budovy depozitára Moravskej galérie
v Brne, projektanti oznámili riaditeľom múzea i galérie, že splnenie potrebných požiadaviek
na depozitár v budove na Plickovej ulici bude ťažké a finančne veľmi náročné. Po zvážení
všetkých skutočností sa riaditelia obrátili listom na riaditeľa GIBu s upozornením na tieto
skutočnosti a s návrhom na zastavenie prác na projekte. Po nesúhlasnom stanovisku
pokračovali práce, pričom riešenie, ktoré by spĺňalo všetky požadované nutné technické
parametre bolo vyčíslené na 14mil.€, bez nákladov na mobiliár. Na rokovaní u riaditeľa
magistrátu a riaditeľa sekcie financií bola táto verzia odmietnutá a zároveň tlmočená
požiadavka
na realizáciu projektu s výškou nákladov na stavbu maximálne do sumy 8 mil. €. Riaditelia
mali zredukovať rozsah požiadaviek tak, aby splnili túto podmienku. Sen o kvalitnom
depozitári sa rozplynul... Posledný štvrťrok sa niesol v znamení komunálnych volieb a tak na
definitívny verdikt všetci čakáme.
Okrem tohto dlhodobého riešenia, časovo – vzhľadom na GIBom predložený harmonogram –
veľmi náročného, sa vedenie mesta rozhodlo hľadať riešenie akútneho ohrozenia zbierkových
predmetov múzea a galérie aj cestou dočasného riešenia.
Výsledkom viacerých rokovaní a porád bolo rozhodnutie o nutnosti riešiť situáciu uložením
zbierkových predmetov z nevhodných objektov do dočasného depozitára. Riaditelia galérie
a múzea dostali úlohu pripraviť výzvu na prenájom presne definovaných priestorov
pre kvalitné uloženie zbierok. Pripravená bola spoločná verejná výzva na predkladanie
cenových ponúk na Nájom depozitárov za účelom umiestnenia zbierkových predmetov
Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy, ktorú následne zverejnili tri tlačené
médiá, webové sídla galérie a múzea a zaslaná na Magistrát so žiadosťou o zverejnenie na
webovom sídle mesta. Na posúdenie a vyhodnotenie dodaných cenových ponúk bola
zriadená pracovná skupina so zástupcov magistrátu, poslancov mestského zastupiteľstva,
Historického múzea SNM a galérie a múzea. Z troch ponúk jedna nesplnila podmienky
účasti, z dvoch ďalších bola hlasovaním odporučená výhodnejšia. Pracovná skupina sa stretla
trikrát.
Finančný predpoklad vo výzve bol výrazne nižší ako ponúkané sumy. Ukázalo sa, že
predpoklad bol podhodnotený, čo však vyplývalo z nemožnosti porovnania. Na Slovensku
nebol ešte postavený ani prenajímaný žiadny depozitár a na základe prieskumu trhu nebolo
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možné porovnať nájom objektu so špeciálnym vybavením pre potreby depozitárov. Odhad
vychádzal z predpokladov, že ceny budú u nás nižšie ako v zahraničí, aj s ohľadom
na veľkosť plochy.
Vzhľadom na situáciu, keď sú zbierky galérie a múzea mimoriadne ohrozené, dokonca hrozí
ich trvalé poškodenie, vedenie mesta súhlasilo s podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve
na prenájom objektu za účelom depozitára pre mestskú galériu i múzeum.
Pre múzeum ďalšou dôležitou témou uplynulého roka bola rekonštrukcie Michalskej veže
s Múzeom zbraní, ktorou bol poverený GIB. Vedenie mesta a následne i mestské
zastupiteľstvo schválili návrh aj finančné prostriedky na začiatok prác. Keďže k veži neboli
žiadne použiteľné projekty, prvým krokom sa stalo dôkladné zameranie celého objektu.
Nasledovali architektonicko-historický, pamiatkový i reštaurátorský prieskum. Zisťoval sa
skutkový stav krovu, strechy aj zvonov. Sondy v omietkach mierne zhoršili komfort
návštevníkov, samotná prevádzka sa obmedzila len minimálne - na niekoľko dní.
Po výberovom konaní sa začalo projektovať a konzultovať návrhy. V múzeu sa viedli prvé
diskusie o podobe novej expozície.
Problémom je však zázemie expozície, ktoré sa nachádza v priestoroch nepatriacich
hlavnému mestu. Mesto predalo susedné objekty na Michalskej ulici spoločnosti
TERA TRADE, s.r.o. Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení vecných bremien zo dňa
24.06.2005. Uvedená spoločnosť vlastní aj ďalšie susediace objekty na Michalskej
i na Zámočníckej ulici. V tejto zmluve bolo zriadené vecné bremeno na schodisko a prístup zo
schodov do Michalskej veže, ako aj pre priestory Múzea farmácie v bývalej lekárni Červený
rak a Letnej čitárne pre Mestskú knižnicu. Neboli tu však riešené priestory pokladne, toaliet,
umiestnenia kotla a zázemia pre personál v Michalskej veži. Tieto priestory sa nachádzajú
v objekte, ktorý je majetkom uvedenej spoločnosti. Taktiež inžinierske siete (voda,
kanalizácia, plyn, elektrika) idú cez objekt, ktorý nie je v správe múzea.
V záležitosti uzatvorenia zmluvného vzťahu k priestorom využívaným MMB pre potreby
prevádzky Múzea zbraní v objekte TERA TRADE, nielen v priebehu roka 2018 prebehlo
viacero stretnutí na úrovni zástupcov uvedenej spoločnosti a riaditeľa MMB, ako aj
riaditeľky kancelárie primátora. Zástupcovia uvedenej spoločnosti jasne deklarovali, že
rokovania majú prebiehať na úrovni vedenia mesta a následne môže byť uzavretá zmluva
resp. dodatok ku Kúpnej zmluve. O tejto skutočnosti bolo viackrát informované
predchádzajúce vedenie mesta, avšak bez výsledku. Dúfame, že s novým vedením sa celá
záležitosť v krátkom čase dotiahne do úspešného konca k spokojnosti všetkých zúčastnených
strán a konečne začne samotná rekonštrukciu Michalskej veže.
V uplynulom roku sa samozrejme plnili aj ostatné hlavné úlohy. Múzeum nadobudlo 525
zbierkových predmetov, z toho 194 kúpou, 267 darom a ostatné vlastným výskumom.
K najzaujímavejším patria podlahové hodiny so skrinkou bratislavskej továrne na nábytok
z rokov 1925-35, signované nástenné hodiny z Bratislavy z roku 1830, portrét cisárovnej
Alžbety Kristíny (1691-1750), tri chromofotografie z ateliéru Kozics, rolka pre mechanický
klavír so skladbou J.N. Hummela z roku 1804 v pôvodnej kazete, predmety dokumentujúce
zariadenie domácnosti a hračky z druhej polovice 20. storočia, alebo kolekcia legitimácií
z rôznych inštitúcií a organizácií.
Pokračovalo sa v prvo- aj druhostupňovej evidencii zbierkových predmetov, kde pribudlo
1488 nových záznamov a aktualizovalo sa 8222 záznamov. Priebežne sa pripájali obrázky
k druhostupňovým záznamom.
Intenzívne prebiehali práce na fyzickej revízii zbierok, ukončené boli čiastkové revízie dvoch
fondov.
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V rámci fotodokumentácie bolo nasnímaných 5274 predmetov na 10.987 záberoch.
Reštaurátori zdokumentovali 586 predmetov pred a po odbornom zásahu.
V roku 2018 bola nadviazaná spolupráca s občianskym združením Historia Posoniensis
za účelom sprístupnenia časti zbierkového fondu –Pohľadnice na portáli www.PamMap.sk.
Cieľom spolupráce je digitalizácia tejto zbierky a jej odborné spracovanie zo strany
občianskeho združenia a sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti.
Ochrana zbierkového fondu sa realizovala v dvoch rovinách. Očistených, konzervovaných
a reštaurovaných predmetov bolo za uplynulý rok spolu 3140. Z toho veľká časť vlastnými
zamestnancami, necelých 270 dodávateľsky. Na zabezpečenie lepších podmienok uloženia
bolo skompletizované účelové zariadenie pre zbierky textilu a ich následné ukladanie.
Veľa času sa venovalo príprave podkladov pre riešenie nového i dočasného depozitára, ako je
spomenuté vyššie.
Priebežne sa kontrolovali a monitorovali klimatické podmienky v jednotlivých depozitároch,
vo väčšine nie sú vyhovujúce. V depozitári nábytku sa objavili plesne na povrchu 9 skríň,
po obhliadke a posúdení stavu nasledoval dezinfekčný zásah so zámerom zastaviť deštrukciu
lakov. Obdobne bolo nutné demontovať časť expozície na hornom hrade Devína a následne
odstrániť plesne – z dôvodu vysokej vlhkosti. Tento problém sme sa snažili odstrániť
na prelome rokov 2018-19.
Naďalej konštatujeme veľmi nevhodné uloženie zbierkových predmetov v halách v Dúbravke,
ako aj v bývalom kine Odboj, ktorého stav sa neustále zhoršuje.
Vedeckovýskumná činnosť sa sústredila v uplynulom roku najmä na archeologický výskum.
Na Devíne prebiehal druhý rok predstihový výskum na ploche pod plánovanou stavbou
budovy správy hradu a servisu pre verejnosť. Na veľkej ploche s množstvom sektorov je
možné kopať vďaka finančnej podpore z Magistrátu mesta, problémom bolo zabezpečiť
dostatočný počet pracovníkov. Výskum vzhľadom na jeho rozsah bude pokračovať aj v roku
2019, doteraz sa našli objekty z doby halštatskej až novoveku. Unikátnym nálezom je rímska
podlaha, ktorú je potrebné dôkladne preskúmať.
V Rusovciach sa uskutočnilo 8 výskumov, z toho tri boli negatívne. Naj zaujímavejšie boli
na škôlke pri fare, NKP Dom s hypocaustom a v samotnej Gerulate. Škoda, že v areáli škôlky
bolo možné kopať len v štyroch sondách, nakoľko sa tu našlo osem mincí a kamenná dlažba –
pravdepodobne cesta z doby rímskej.
V súvislosti s prípravou výstavy o pripojení Bratislavy k Československu v roku 1919
sa realizoval archívny výskum a štúdium odborných materiálov a zbierkových predmetov,
pričom výstupom bude scenár k výstave.
Štúdia odovzdaná do zborníka múzea je výstupom výskumnej práce o dvoch devínskych
zástavách, spolkov lodníkov a vinohradníkov.
Tri tituly vydalo múzeum v rámci edičnej činnosti, každoročný zborník, sprievodcu
k jubilejnej výstave Generácie generáciám a už spomenutú monografiu Vo víre dejín. 150
rokov Múzea mesta Bratislavy.
Odborní pracovníci okrem toho publikovali viacero štúdií, vedeckopopulárnych článkov
a správ či recenzií.
Nosným projektom výstav v múzeu bola už vyššie spomenutá výstava k 150 ročnému jubileu.
Okrem toho si múzeum pripomenulo aj 25. výročie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska
panelovou výstavou Bratislava 1993-2018, ktorá bude poskytnutá aj našim kultúrnym
inštitútom, či veľvyslanectvám v zahraničí.
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Na Devíne sa v spolupráci s Historickým múzeom SNM prezentovala výstava Magická
osmička v dejinách Slovenska, mapujúca dejiny nášho územia od roku 828 až do vzniku
samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Tu sa realizovala aj tradičná výstava sôch
a objektov umelcov v rámci projektu Hommage á Peter Strassner VII.
V Mníchove sa predstavila panelová výstava o bratislavských korunováciách, ktorú si
vyžiadal slovenský generálny konzulát.
V Ríme v múzeu Mercati di Traiano dei Fori Imperiali sa uskutočnila menšia, ale zaujímavá
výstava Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes. Od Traiána k Markovi Auréliovi. Múzeum
mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko v spolupráci s Podunajským múzeom v Komárne a Archeologickým ústavom
Slovenskej akadémie vied na panelovej výstave s multimediálnymi a interaktívnymi
inštaláciami prezentovali lokality oficiálne od 2. 2. 2018 nominované do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO v roku 2019: vojenské tábory Rusovce-Gerulata a Iža, aj najstaršie
rímske stavby na Bratislavskom hrade, Devíne a iné rímské památky z území Slovenska.
V samostatnej miestnosti boli prezentované aj pamiatky z ostatných krajín, ktoré figurujú
v nominačnom projekte (Maďarsko, Rakúsko a Nemecko).
V tejto súvislosti je potrebné spomenúť stretnutie členov riadiacej skupiny Dunajský Limes
na Slovensku s návštevou hodnotiacej misie expertov ICOMOS za účelom posúdenia lokalít
zo spoločného nominačného projektu spolu s Maďarskom, Nemeckom a Rakúskom pod
názvom Dunajský limes-západná časť. Sedem expertov z uvedených krajín spolu so
zástupcami zo Slovenska navštívili po prijatí u primátora Bratislavy Múzeum antickej
Gerulaty, kde boli informovaní o stave lokality, archeologickom výskume, metódach
prezentácie, cezhraničnej spolupráci a o plánoch do budúcnosti. Diskutovali sa najmä otázky
týkajúce sa súčasného stavu zachovania, aktuálnych prieskumov a analýz stavu, konkrétnych
opatrení na ochranu a zlepšenie stavu, ale aj zmien lokality v priebehu času a pod.
Tradične veľmi bohatá bola v uplynulom roku prezentačná činnosť. Okrem už spomenutých
podujatí k výročiu múzea prebiehali tradičné podujatia ako Bratislavské mestské dni, alebo
Noc múzeí a galérií, s veľmi zaujímavým programom pod názvom Pressburger menu
s hosťom Csongorom Kassaiom - koncert skupiny Funny Fellows na nádvorí Starej radnice
venovaný výročiu múzea.
V rámci mestských Korunovačných dní Detský ateliér múzea pripravil prvýkrát v uliciach
Bratislavy Detský korunovačný sprievod. Účastníci prešli korunovačnú cestu od Rudnayovho
námestia na nádvorie Starej radnice, kde sa uskutočnila korunovácia panovníka
a vyhodnotenie najlepších kostýmov. Múzeum spolupracovalo aj na komentovaných
prehliadkach mestských hradieb.
V uplynulom roku sa uskutočnilo aj množstvo podujatí na Devíne. Okrem už tradičného
Historického tábora a Rytierov na Devíne, podujatí pripravovaných v spolupráci
s Tovarišstvom starých bojových umení a BKIS, mali návštevníci možnosť vidieť aj
divadelné predstavenia s prvkami bábkoherectva, ktoré predstavili tie najznámejšie povesti
o hrade Devín - Devínske povesti, program Prichádzajú Kaukliari - cirkusantské workshopy,
žonglérska show, hudobný koncert potulných spevákov, vystúpenie mága a predstavenie
marionetového divadla, alebo Hradnú pátračku - hľadanie ukrytých symbolov.
21. ročník Rímskych hier sa okrem Múzea antickej Gerulaty opäť odohral aj na väčšom
priestore - po parku rusoveckého kaštieľa, ktorý z bezpečnostných dôvodov nebol vhodný,
sa tentokrát konal v priestoroch areálu základnej školy. Osvedčené programy doplnilo
divadlo Zkufravon, ktoré návštevníkom priblížilo starovekú rímsku civilizáciu.
Predvianočné obdobie na nádvorí Starej radnice patrilo remeselným trhom, oživeným
maľovaným betlehemom na skle a vianočným koncertom. Obidve podujatia pripravili deti
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zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Rusovciach.
Spomenúť treba aj spoluprácu na kultúrnych podujatiach s inými inštitúciami, najmä
Egyptologické prednášky s Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied, Nadáciou
Aigyptos a veľvyslanectvom Egyptskej arabskej republiky na Slovensku, ale aj Prechádzky
Prešporkom – cyklus prednášok s občianskym združením Bratislavské rožky.
Tradične bohaté boli vzdelávacie programy. Novým, veľmi zaujímavým a obľúbeným
sa stal Príbeh Starej radnice, prechádzanie objektom a jeho spoznávanie a následná virtuálna
podoba projektu – skladačka umožňujúca zostavenie rôznych podôb objektu v jednotlivých
obdobiach. Záujemcovia mohli navštíviť programy ako Oživené učebnice, Deti nakuknite do
múzea, Remeslo má zlaté dno, Na návšteve u Apponyiho, či Mesto ako na dlani.
Veľmi navštevovaný bol tretí ročník programu pre seniorov ale aj ostatných záujemcov
1000 rokov architektúry v Bratislave.
Trojdňový tematický balík aktivít pre školy Prišli k nám Rimania prebiehal v Rusovciach, na
Devíne si návštevníci mohli vyskúšať prácu archeológa so základnými technikami – Zaži
prácu archeológa a a obidve lokality si pripomenuli aj Medzinárodný deň archeológie.
Na Devíne sa verejnosť „mohla prejsť“ Vedeckými chodníčkami, s novým pohľadom na
lokalitu, očami botanika, ornitológa, geológa a archeológa. Tu mohol zažiť aj Stredoveké
hradné zamestnania.
V zajatí anjelov prebiehal druhý ročník projektu Fleischmann Arthur Tour, výtvarná súťaž
a celodenný tvorivý workshop.
Múzeum zorganizovalo veľmi úspešný Festival múzeí Slovenska v spolupráci zo Zväzom
múzeí na Slovensku.
Oproti minulosti sa zintenzívnila prezentácia múzea v masmédiách, najmä v rozhlase, ale aj
v televíziách a to i v lokálnych. K propagácii v tlači sa pridali aj internet, sociálne siete
youtube, facebook a instagram.
Múzeum v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, Štátnym pedagogickým ústavom
a Metodicko-pedagogickým centrom zorganizovalo tri semináre pre učiteľov a so Zväzom
múzeí na Slovensku a Slovenským národným múzeom ďalšie tri odborné semináre.
Pracovníci múzea aktívne vystúpili na skoro na 20 konferenciách, sympóziách či seminároch,
na ďalších 20 sa zúčastnili pasívne. Pripravovali odborné materiály, posudky, poskytovali
odborné konzultácie, viedli odbornú prax, pracovali v rôznych komisiách a radách.
Múzeum podalo päť úspešných žiadostí o finančnú dotáciu.
V knižnici pribudlo 205 titulov, previedla sa sem farmaceutická knižnica, pôvodne súčasť
Farmaceutického múzea, jej stav je vyše 36 tisíc titulov.
Návštevnosť dosiahla 297 423 návštevníkov, z toho platiacich 247 121. Najnavštevovanejším
je samozrejme hrad Devín s 203 894 osobami, v meste ich bolo 93 529.
Prevádzka v počte piatich mužov zabezpečovala chod 14 objektov, ich drobnú údržbu, opravy
a čistenie (o.i. aj odstraňovanie grafity z fasád a okeníc), revízie, servis zariadení,
odstraňovanie porúch a havárií, zabezpečovanie podujatí a programov vo vlastnej réžii, ako aj
v spolupráci s organizáciami mesta alebo súkromnými spoločnosťami, výmena žiaroviek
v expozíciách a na výstavách, spolupráca pri montáži a demontáži výstava množstvo ďalších
plánovaných i neplánovaných úloh a prác.
Problémom pretrvávajúcim niekoľko rokov je poškodená – prelomená kanalizácia
na Primaciálnom námestí, odvádzajúca splaškovú i dažďovú vodu zo Starej radnice
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i Primaciálneho paláca. Napriek tomu, že niekoľko rokov žiadame mesto o finančný
príspevok na opravu a súhlas so samotnou rozkopávkou, najmä argument potreby využívania
námestia je vždy proti. Tento stav pre múzeum znamená aj finančnú stratu, nakoľko
prečisťovanie poškodeného potrubia a vyťahovanie splaškov priemerne raz za dva mesiace
tiež niečo stojí.
V personálnej oblasti múzeum zabezpečovalo svoju činnosť so 110 fyzickými osobami,
z toho 36 (skoro všetci na plný úväzok) pracovali v oblasti odborných činností, ekonomiky,
prevádzky, správy a 74 (väčšina na čiastočné úväzky) ako asistenti expozície, lektori,
pokladníčky, upratovačky, informátori. Najmä prvú skupinu by bolo potrebné posilniť, ale
všeobecne možno konštatovať, že je problém nájsť vhodných a ochotných zamestnancov
na jednotlivé pozície. V expozíciách a na Devíne je aj vekový a jazykový problém a dôvodom
odmietnutia práce nie sú vždy len finančné možnosti zamestnávateľa. Preto bude
do budúcnosti asi nutné niektoré pozície obsadiť súkromnou bezpečnostnou agentúrou.
Priemerný plat prepočítaný na fyzické osoby bol 661,-€, na úväzky 834,-€.
Múzeum hospodárilo s finančnými prostriedkami vo výške 2 263 209,-€ , z toho príspevok od
zriaďovateľa bol vo výške 1 175 592,-€.
Na záver je potrebné poďakovať všetkým súčasným zamestnancom Múzea mesta Bratislavy,
ktorý si v jubilejnom roku dôstojne pripomenuli 150. výročie založenia tejto pre mesto tak
dôležitej inštitúcie. Sú súčasťou jej dlhého a zaujímavého príbehu, pokračovateľmi mnohých
generácií predchodcov a zanechávajú svoju trvalú stopu pre ďalšie generácie nasledovníkov.
A tak odkazy generácií generáciám sa určite nestratia vo víre dejín.
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II.HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. AKVIZÍCIE
Múzeum v roku 2018 nadobudlo 525 zbierkových predmetov. Z toho 194 predmetov bolo
získaných kúpou, 267 darom a 64 vlastným výskumom. Komisia pre tvorbu zbierok historických
zasadala 5-krát (22. 2. 2018, 19. 4. 2018, 8. 10. 2018, 28. 11. 2018, 6. 12. 2018). Komisia pre
tvorbu zbierok archeologických zasadla 1-krát (19. 11. 2018). Kúpa predmetov bola
zrealizovaná z príspevku zriaďovateľa vo výške 29 748 € a z dotácie Fondu na podporu
umenia vo výške 7 100 €.
Do evidencie zbierkového fondu sa okrem nových akvizícií postupne spracovávajú aj predmety
z pozostalosti Ovídia Fausta a Jána Nepomuka Batku.
Nadobudnuté predmety rozšírili viaceré zbierky múzea:
Zbierka umeleckých remesiel, úžitkového a výtvarného umenia
Sú to predovšetkým predmety bratislavskej proveniencie alebo súvisiace s mestom:
podlahové hodiny so skrinkou značenou Jozef Müller Továreň na nábytok Bratislava z rokov
1925 – 1935, nástenné hodiny sign. H. Amon in Pressburg, okolo 1830, dámske hodinky
značené Bőbel Béla, strieborná kanvička na kávu z dielne Josefa Gericka st., 1786, 3 podnosy
z cínu značené Gottlieb Viertzieger (Vierzger) z obdobia okolo polovice 18. storočia, ďalej
napríklad spomienkové poháre s logom Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní
v Bratislave v roku 1966, portrét cisárovnej Alžbety Kristíny (1691 – 1750), paleta maliara
Friedricha Carla von Scheidlina (1822 – 1913), mramorová busta básnika Ady Endreho od
Arthura Fleischmanna z roku 1936.
Zbierka starších dejín
Rolka pre mechanický klavír so skladbou 3326 Rondeau Favori, Op. 11 (in E Flat) od J. N.
Hummela z roku 1804 v pôvodnej kazete.
Zbierka novších dejín
Tri chromofotografie z ateliéru Kozics, pamätná pohľadnica s rukopisom Jána Fadrusza,
tablá z bratislavských fotoateliérov Kozics, Mindszenty a Štefánia, smaltovaná tabuľa
s názvom Múzeum, drevená skrinka pôvodne z kláštora jezuitov, predmety dokumentujúce
zariadenie domácnosti a hračky z druhej polovice 20. storočia, stolička, podnosy a šálka
z bývalej materskej škôlky na Karadžičovej ulici, secesný nôž na otvárenie listov značený
LÖRINZ TESTEVEREK POZSONY.

Zbierka najnovších dejín
Kolekcia legitimácií z rôznych inštitúcií, športových a spoločenských organizácií, kancelárske
a školské predmety; do zbierky sa zaradili aj ocenenia, pamätné medaily, ktoré dostalo
Múzeum mesta Bratislavy.
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Zbierka fotografií
Portrétne fotografie členov rodiny Markovics z rôznych ateliérov, rozširujúce už existujúcu
kolekciu dokumentácie tejto rodiny.
Zbierka pohľadníc
Pohľadnice obce a hradu Devín z prvej polovice 20. storočia.

Prírastky v roku 2018
Prírastky
Odbor
Archeológia
Farmácia
Zbrane
Umelecké remeslá I.
Umelecké remeslá II.
Numizmatika
Staršie dejiny
Novšie dejiny
Najnovšie dejiny
Veda a technika
Národopis
Pohľadnice, fotografie
Literatúra

Spolu

prír.
č.
kusov
35
35
0
0
0
0
27
52
0
0
0
0
2
3
165
276
122
135
3
4
0
0
20
20
0
0

374

525

Spôsob nadobudnutia
Vlastný
výskum
Kúpa
Dar
Výmena- prevod
prír.
prír.
prír.
č.
kusov č.
kusov č.
kusov prír. č.
kusov
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
22
11
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
4
4
67
91
94
181
0
0
13
23
63
63
46
49
0
0
0
0
1
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
17
17
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54

64 164

194 156

267

0

2. EVIDENCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
2/1 Prvostupňová evidencia
a) klasická evidencia
Zápisy do knihy prírastkov za rok 2017 (Štofová)
b) elektronická evidencia
Zápisy a dopĺňanie prvostupňových záznamov týkajúcich sa nových akvizícií za roky 2017
a 2018 (Štofová)
Pokračovanie v zapisovaní zbierkových fondov do elektronickej evidencie:
Zbierky JD, JR – spolu 229 záznamov (Štofová)
Zbierky BA, OF Fo, P – spolu 1 557 záznamov (Bukovčáková)
Zbierky AD – 1 826 záznamov (Harmadyová, Číková)
Úprava a tlač knihy prírastkov z elektronickej evidencie zbierok – rok 2017,
zálohovanie databázy Bach, opravy chybných údajov, priebežné dopĺňanie údajov k starším
záznamom, dopĺňanie dôležitých prvostupňových údajov z pôvodných inventárnych kníh MMB
k predmetom získaným v rokoch 1868 – 1961 na základe tzv. starých inventárnych čísel
(preklad nem. a maď textu Holčík) (Štofová)
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Stav databázy zbierkových predmetov k 31. 1. 2019
Fond
Prvostupňová evidencia
23. 1. 2018
A – archeológia
8 237
E – etnografia
6 484
F – staršie dejiny
3 454
FA – farmách
9 256
Fo – fotografie
11 681
J – pozostalosť J.Jesenského
462
JK – korešpond.J.Jesenského
2 526
JR – rukopisy J. Jesenského
393
JD – dokumenty J. Jesenského
454
K – novšie dejiny
20 631
LF – literárny fond
4 745
N – numizmatika
22 567
P – pohľadnice
7 688
S – najnovšie dejiny
5 152
T – technika
496
U – umelecké remeslá, lapidárium
15 213
L – lapidárium
390
VE – všeobecná etnografia
117
Z – zbrane
2 071
PN – predmety nezaradené do konkrétneho
56
fondu
D – rôzne
OF – pozostalosť Ovídia Fausta
BA – pozostalosť J. N. Batku
Spolu

30. 1. 2019
9 940
6 484
3 458
9 280
11 717
462
2 526
455
455
21 057
4 745
22 567
7 701
5 291
527
15 242
390
118
2 071
56

344
6 234
362

573
6 734
647

128 651

132 496

2/2 Druhostupňová evidencia – katalogizácia zbierkových predmetov
Falathová
Najnovšie dejiny (S): 103 nových záznamov
Francová
umelecké remeslá (U): 361 nových záznamov + 6820 aktualizovaných záznamov
depozit banky (D):
1 nový záznam
+ 312 aktualizovaných záznamov
staršie dejiny (F1):
30 nových záznamov + 129 aktualizovaných záznamov
novšie dejiny (K4):
961 aktualizovaných záznamov
Počet nových záznamov celkom: 391
Počet aktualizovaných záznamov celkom: 8 222
Priebežné pripájanie obrázkov k druhostupňovým záznamom.
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Janovíčková
Umelecké remeslá (U): 35 nových záznamov
Novšie dejiny (K2):
135 nových záznamov
Novšie dejiny (K3):
45 nových záznamov
Počet nových záznamov: 216
Kontrola a úprava starších záznamov v rámci aktualizácie zaradenia do jednotlivých zbierok,
priebežné pripájanie obrázkov k druhostupňovým záznamom.
Kurincová
Novšie dejiny (K1):
178 nových záznamov
Technika (T):
33 nových záznamov
Počet nových záznamov: 211
Valentová
Národopis (E): 470 nových záznamov
348 záznamov pripravených na katalogizáciu (z dôvodu odstavenia evidenčného systému)
Celkovo za rok 2018 pribudlo v katalogizácii 1 488 nových záznamov zbierkových predmetov.
2/3 Centrálna evidencia zbierkových predmetov
V roku 2018 boli odovzdané do systému CEMUZ katalogizačné údaje k 1 428 zbierkovým
predmetom.
2/4 Výpožičky zbierkových predmetov
V roku 2018 sa realizovalo 30 zmlúv o výpožičke vzťahujúcich sa na 46 predmetov a
27 protokolov o vrátení zbierkových predmetov.
Vykonávala sa evidencia a pravidelná kontrola výpožičiek, následne riešenie jej výsledkov,
súvisiaca korešpondencia, obnovy výpožičiek, dodatky zmlúv (Pospíšilová).
2/5 Iné práce týkajúce sa evidencie zbierkového fondu
Administratíva súvisiaca s nadobúdaním zbierkových predmetov – vypracovanie návrhových
listov (Falathová, Francová, Hupko, Janovíčková, Kurincová, Schmidtová), zmlúv
k nadobúdaniu predmetov (Štofová, Pospíšilová).
2/6 Evidencia pomocného a dokumentačného materiálu
Priebežná evidencia dokumentačného materiálu o činnosti MMB – plagátov a pozvánok –
v programe Excel (Štofová).
3. REVÍZIA ZBIERKOVÉHO FONDU
V roku 2018 pokračovali práce na fyzickej revízii zbierkových predmetov, ukončené boli
čiastkové revízie 2 zbierok
 Zbierka etnografie (E)
Pokračovanie v revízii, dohľadávanie a identifikácia predmetov (Dinušová, Štofová)
 Zbierka farmácie (FA)
Ukončenie fyzickej revízie (Štofová, Tomsó)
 Zbierka starších dejín (F1)
Pokračovanie v revízii (Francová, Rubický, Štofová)
 Zbierka novších dejín (K1)
Pokračovanie v revízii (Kurincová, Valentová, Falathová)
 Zbierka novších novších dejín (K2)
Pokračovanie v revízii (Dinušová, Janovíčková, Szaboová)
 Zbierka novších dejín (K3)
Pokračovanie v revízii (Janovíčková, Schmidt, Štofová)
 Zbierka najnovších dejín (S)
Pokračovanie v revízii (Falathová, Štofová)
 Zbierka pozostalosti J. Jesenského (KJJ, JD, JR)
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Pokračovanie v revízii, dohľadávanie a identifikácia predmetov (Hupko, Štofová)
 Zbierka lapidárium (L)
Pokračovanie v revízii, identifikácia predmetov (Bukovčáková, Rubický, Schmidt)
 Zbierka literárna (LF)
Pokračovanie v revízii kníh (Hupko)
 Zbierka numizmatiky (N)
Pokračovanie v revízii (Bukovčáková)
 Zbierka pohľadníc (P)
Ukončenie fyzickej revízie (Bukovčáková)
 Zbierka techniky (T)
Ukončenie fyzickej revízie a vypracovanie správy z odbornej revízie (Kurincová)
 Zbierka umeleckého remesla, úžitkového a výtvarného umenia (U)
Pokračovanie v revízii (Francová, Rubický)
 Zbierka umeleckého remesla (U2)
Pokračovanie v revízii (Bukovčáková, Schmidt)
4. FOTODOKUMENTÁCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
4/1 Digitálna obrazová dokumentácia zbierkových predmetov
 Dokumentačné zábery:
Falathová 100 predmetov, Dinušová 227 predmetov, Schmidtová 862 predmetov
 Ateliérové zábery:
Sternmüllerová: 1 742 predmetov
4/2 Skenovanie zbierkových predmetov
Bukovčáková 2 371 predmetov, Pospíšilová 55 predmetov
Zbierkový Počet predmetov Počet záberov
fond
za rok 2018
AD
AR
BA
D
E
F
Fo
FA
J
JD
K
L
LF
N
OF
P
S
T
U, UR
VE
Z
Spolu

8
281
323
0
10
1 343
75
0
220
1 314
0
3
410
199
13
164
4
907
0
0
5 274

Zbierkový Celkový počet
fond
nasnímaných
predmetov
39
AD
9 910
AR
200
582
BA
643
456
D
506
0
E
6 181
136
F
4 328
1 529
Fo
11 209
126
FA
8 267
0
J
318
423
JD
265
2 580
K
11 812
42
L
364
32
LF
1 754
1 483
N
3 117
454
OF
6 808
26
P
7 701
378
S
1 727
21
T
334
2 680 U, UR
12 277
0
V
137
0
Z
1 900
10 987 Spolu
89 758
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4/3 Fotodokumentácia archeologických výskumov
Harmadyová, Číková
Výskumná fotodokumentácia predstihového archeologického výskumu na NKP hrad Devín –
sektor 1.
Schmidtová
Výskumná fotodokumentácia z výskumov lokalít:
- budova SĽUK-u, Rusovce, Maďarská ulica, parc. č. 4/1
- hospodárska budova a garáž Rusovce, Irkutská 16/A, parc. 196/7
- zástavba Triangel v Jarovciach, Bratislava-Jarovce, Ovocná ulica, parc. č. 995/8
- novostavba rodinného domu, Tehelný hon, Ul. Ľudmily Kraskovskej, parc. č. 457/6,
spol. BADING, s. r. o.
- škôlka pri fare, Gerulatská ul., Rusovce
- rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Farskej ul. v Pezinku, UZPF
523/1
- rímsky kastel Gerulata, č. 344/0. Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie areálu
Múzea Antická Gerulata. Lokalita 4
- NKP Dom s hypocaustom, ÚZPF SR č. 11422/1, Bratislava-Rusovce
4/4 Fotodokumentácia priebehu odborného ošetrenia zbierkových predmetov
Dokumentácia stavu predmetov pred a po odbornom zásahu:
Holičková 205 predmetov
Rubický
96 predmetov
Sedlár
204 predmetov
Tomsó
81 predmetov
4/5 Fotodokumentačná administratíva

Ng
Dia-far.
Dia-ČB
Cudz. Poz

Posledné
číslo obr.
dokum.
Ng-38060

Zápis
nových
záznamov
0
0
0
0

Zápis
nových
(kusov)
0
0
0
0

Zápis
starých
záznamov
406
46
0
0

Zápis
starých
kusov
804
73
0
0

Celkový
počet
záznamov
43 525
2 353
300
2 233

4/6 Externé bádanie vo fotodokumentácii
Počet bádateľov: 26
Počet žiadateľov cez elektronickú poštu: 14
Počet vyhľadávaných obrázkov pre externých žiadateľov v digitálnej forme: 3 077
Počet samostatne bádaných obrázkov externých žiadateľov v digitálnej forme: 1 209
Počet bádaných digitálnych obrázkov: 2 250
Počet bádaných inventárnych kníh: 20
(externé bádanie zabezpečuje Bukovčáková)
4/7 Poskytnutie fotodokumentácie verejnosti
Počet licenčných zmlúv: 41
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Celkový
počet
kusov
64 799
3 643
348
2 739

Počet poskytnutej fotodokumentácie zbierkových predmetov a inej dokumentácie: 610 ks
(Bukovčáková, Pospíšilová)
4/8 Digitalizácia v spolupráci so združením Historia Posoniensis
V roku 2018 múzeum nadviazalo spoluprácu s občianskym združením Historia Posoniensis v
oblasti sprístupnenia časti zbierkového fondu – zbierky Pohľadnice – na portáli
www.PamMap.sk. Cieľom spolupráce je aj digitalizácia tejto zbierky a jej odborné
zhodnotenie: Ján Vyhnánek ako zamestnanec združenia Historia Posoniensis vytvoril odborný
popis a presné určenie zachytených pohľadov na jednotlivé časti Bratislavy (ulice, štvrte,
jestvujúce i zaniknuté objekty atď.). Ide o dlhodobú spoluprácu, ktorej výsledkom bude v
marci 2019 sprístupnenie kompletnej databázy odbornej i laickej verejnosti a zároveň
spracovanie časti zbierkového fondu MMB.
5. OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU
V roku 2018 sa realizovali práce na ochrane zbierkových predmetov v dvoch rovinách. Bola
to fyzická ochrana a zabezpečovanie podmienok ich uloženia. Fyzická ochrana vlastnými
prostriedkami predstavovala systematické čistenie, konzervovanie a reštaurovanie
zbierkových predmetov i archeologických nálezov z výskumu v lokalite NKP Devín. Pri
predmetoch z materiálov, ktorých ošetrenie nemáme zabezpečené vlastnými silami, sa
uskutočilo reštaurovanie dodávateľským spôsobom – ukončenie prác zadaných v roku 2017
i prác zadaných v roku 2018. Skompletizovalo sa účelové zariadenie na uloženie zbierky
textilu a pokračovalo sa v systematickom ukladaní zbierkových predmetov. Múzeum
pripravilo aj podklady pre riešenie nového depozitára a v prechodnom období aj depozitára na
dočasné uloženie zbierok; k ich technickému riešeniu prebiehala komunikácia s dodávateľmi.
Za rok 2017 bolo zreštaurovaných 288 predmetov, konzervovaných 468 predmetov,
očistených 2 384 predmetov. Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov: 3 140 ks.
5/1 Fyzická ochrana zabezpečovaná vlastnými prostriedkami
a) systematická ochrana zbierkových predmetov
Reštaurovanie
Holičková
10 ks
Rubický
5 ks
Sedlár
2 ks
Tomsó
5 ks
Konzervovanie
Holičková
187 ks
Rubický
9 ks
Sedlár
202 ks
Tomsó
68 ks
Čistenie
Dinušová
2 293 ks
Holičková
17 ks
Rubický
69 ks
Tomsó
5 ks
b) priebežná starostlivosť o zbierky
- kontrola stavu predmetov zbierky farmácie, následný výber na ošetrenie (Štofová)
- balenie a presun zbierkových predmetov a vitrín v Múzeu zbraní na Michalskej veži
pre vykonávaním sondážnych prác a výskumu (Tomsó)
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-

-

čistenie exponátov v Múzeu zbraní v Michalskej veži pred inštaláciou (Holičková,
Tomsó)
obhliadka, posúdenie stavu a následný dezinfekčný zásah proti plesni vyskytujúcej sa
na povrchu 9 ks skríň v depozitári nábytku so zámerom zastaviť deštrukciu lakov
(Tomsó, Rubický)
priebežná kontrola klimatických podmienok v depozitári v MJJ (zbierky J, KJJ a LF)
a v depozitári literárnych zbierok v Starej radnici (zbierky J, JD, JK, JR a LF) (Hupko)
demontáž časti expozície Hrad Devín v 13. – 2 . storočí na hornom hrade z dôvodu
plesnivenia vystavených zbierkových predmetov (Číková, Harmadyová, Masárová)

5/2 Fyzická ochrana zbierkového fondu zabezpečovaná dodávateľsky
 Mária Horňáková
strelecké terče – F1-512 a F1-577 (kompletné reštaurovanie)
 Nora Hebertová
Ukončenie reštaurátorských prác z roku 2017:
U-10094 – G. Marastoni: Portrét zaťa Adama a Ludmily Jurenakových Karola Hofera
U-10093 – G. Marastoni: Portrét Karolíny Hoferovej, dcéry Adama a Ludmily Jurenákových
 Jana Križanová
Ukončenie projektu (čistenie, konzervovanie, reštaurovanie):
BA-111-BA-339 – 250 fotografií z pozostalosti Jána Batku
K1-14580 – Album s fotografiami
 Zlatica Schreierová
K2- 3588 šaty spoločenské, ukončenie 2. etapy reštaurovania
 Anna Nosáľová Zdravecká
LF-00015 – Potrét J. G. Tajovský vo vojenskej rovnošate s manželkou a dcérou
 Jana Krajčovičová
Konzervovanie grafík:
J-00112 – Janko Jesenský ako legionár
J-00358 – František Šíp, vrátane rámu
Reštaurovanie grafík:
S-1256 – T. G. Masaryk
 Jakub Klech
K1-16318/1 – Skrinka drevená na evidenciu
 Jakub Huba
UR-8878 – Dekoratívna váza z kameňa
 Barbora Němečková
K1-16319, 16 320 – dve tablá fotografií
K1-16318/2 – tlačený a rukopisný dokument
rozpracované:
 Nora Hebertová + Zlatica Schreierová
F1-1501 a F1-1502 – Zástavy z mestského lazaretu, 2 ks
(od júla 2018)
Realizovala sa aj fumigácia časti zbierkových predmetov uložených v depozitári v MJJ pred
ich premiestnením do Depozitára literárnych zbierok v Starej radnici (dodávateľ: SNG,
Zvolen)
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5/3 Administratíva súvisiaca s odbornou ochranou zbierkových predmetov
- interné protokoly na odborné ošetrenie zbierkových predmetov (Francová 12,
Kurincová 5)
- externé reštaurovanie – zmluvy o dielo, registrovanie reštaurátorských protokolov
MMB (Pospíšilová, Štofová)
5/4 Uloženie zbierkových predmetov a stav depozitárov
a) práce na úpravách depozitárov a uložení zbierkových predmetov
Stará radnica
- premiestnenie fondu pohľadníc a časti fondu fotografií do miestnosti bez vykurovania
(Bukovčáková)
- trezorová miestnosť – doplnenie mobiliáru o 3 nové plechové skrine, prevoz striebra
skupiny D z Ivanskej cesty a jeho ukladanie do skríň (Francová)
Apponyiho palác, depozitár keramiky a skla
- presuny, podľa potreby vyberanie a ukladanie zbierkových predmetov do skríň
(Francová)
Ivanská cesta č. 23
- pokračovanie v ukladaní zbierkových predmetov do nových zásuvkových skríň
v miestnostiach č. 206 a 207 (tlače, grafiky, sklomaľby, miniatúry, malé obrazy)
( Francová)
- rozbaľovanie a ukladanie hodín v depozitári č. 109 (Francová, Rubický, odd.
prevádzky)
- prenášanie, rozbaľovanie a ukladanie svietidiel v depozitári č. 302 (Francová)
- systematické ukladanie zbierkových predmetov z fondu etnografie v depozitári č. 305
(Dinušová)
- pokračovanie v systematickom ukladaní zbierkových predmetov z textilu v depozitári
č. 3 (Dinušová)
- ukladanie zbierkových predmetov z fondu K1 a S, E veľkorozmerný papier
v depozitári č.201 do nových veľkorozmerných skriniek (Kurincová, Falathová)
- vypracovanie návrhu a rozmiestnenie policového úložného systému v depozitároch
305, 308 (Dinušová)
- našívanie 177 textilných štítkov na zbierkové predmety, čistenie depozitárov č.
3,305,307,308 (Dinušová)
b) klimatické podmienky v depozitároch a v expozíciách
- monitorovanie klimatických podmienok vo všetkých expozíciách a depozitároch,
vyhodnocovanie výsledkov (Schmidt)
- nevhodné klimatické podmienky v časti expozície Hrad Devín v 13. – 20. storočí na
hornom hrade
- depozitáre v budove na Ivanskej ceste – klimatické podmienky nie sú úplne ideálne,
počas vykurovacej sezóny veľmi nízka vlhkosť, počas letných mesiacov vysoká
teplota
- depozitár v bývalom kine Odboj a v hale v Dúbravke, depozitár v budove bývalého
Múzea umeleckých remesiel – nevyhovujúce klimatické podmienky i stav objektov
- zatekanie v depozitári keramiky a skla v podkroví Apponyiho paláca a na II. posch.
Múzea historických interiérov
c) nedostatky v uložení zbierkových predmetov a vybavení depozitárov
- nevhodné uloženie uloženie zbierkových predmetov v halách v Dúbravke
- doriešenie úložného systému v trezore v Starej radnici
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doriešenie uloženia zbierky fotografií (BA, Fo, OF) a pohľadníc
doriešenie uloženia zbierky výtvarného umenia
inštalovanie sieťok na oknách depozitárov v budove na Ivanskej ceste

d) práce na príprave podkladov pre nové uloženie zbierkových predmetov
Vypracovanie podkladov pre návrh riešenia budovy nového depozitára (Plickova ulica)
- riešenie dispozície a technických parametrov pre uloženie zbierkového fondu a
požiadaviek na jeho prevádzku, zodpovedný: Schmidt v spolupráci: Hyross,
Janovíčková, Rajkovič, Rubický
Vypracovanie podkladov pre návrh riešenia budovy dočasného depozitára
- riešenie dispozície a technických parametrov pre uloženie zbierkového fondu a
požiadaviek na jeho prevádzku, zodpovedný: Schmidt v spolupráci: Hyross,
Janovíčková, Rajkovič, Rubický
6. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
6/1 Archeologické výskumy
 Predstihový archeologický výskum na NKP hrad Devín – sektor 1
Riešiteľ:
Katarína Harmadyová
Doba riešenia: apríl – december 2018
Výstup:
výskumná správa po ukončení výskumu v roku 2019
Stručné vyhodnotenie:
Výsledky výskumu vzhľadom na jeho pokračovanie nie sú ešte vyhodnotené, doteraz sa tu
našli nálezy a objekty z doby halštatskej až novoveku.
 Areál kaštieľ v Rusovciach – budova SĽUK-u, poloha Maďarská ulica, parc. č. 4/1
Riešiteľ:
Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 21. – 22. 2. 2018
Výstup:
výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Budova patrí do areálu kaštieľa a má označenie pamiatka 02 Koniareň. Výskum
prebehol v sonde, ktorá bola vykopaná pre haváriu vody v severnej časti budovy SĽUK-u.
Archeologický výskum začal od hĺ 180 cm (133,20 m n. m. Bpv.). Ako objekt 1 sme označili
tmavší zásah bez kontúr. Nad ním asi 30 cm sa našla atypická nádoba. Ako objekt 2 je
označený zásah, ktorý je narušený stavbou koniarne. Časť objektu, ktorá je zachovaná, má
obdĺžnikový tvar, v ktorom je ďalší zásah polkruhového tvaru s tmavou hlinitou výplňou.
Vzhľadom na tvar objektu a jeho hĺbku predpokladáme, že ide o studňu, nález je možné
datovať do 16. – 18. storočia.
 Hospodárska budova a garáž v mestskej časti Bratislava-Rusovce, Irkutská 16/A,
parc. 196/7
Riešiteľ:
Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 4. 4. 2018
Výstup:
výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Negatívny výskum.
 Zástavba Triangel v Jarovciach, Bratislava-Jarovce, Ovocná ulica, parc. č. 995/8
Riešiteľ:
Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 4. 10. – 17. 12. 2018
Výstup:
výskumná dokumentácia
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Stručné vyhodnotenie:
Negatívny výskum.
 Novostavba rodinného domu, Tehelný hon, Ul. Ľudmily Kraskovskej, parc. č. 457/6,
spol. BADING, s. r. o.
Riešiteľ:
Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 26. – 27. 9. 2018
Výstup:
výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Na skúmanej polohe sme preskúmali 3 objekty, a to sídliskovú jamu, žľab a tehlovú hrobku.
Tehlová hrobka sa nachádzala v blízkosti oboch objektov v ryhe 5. Hrobka mala rozmery 200
x 54 až 64 cm. Vrchné tegule boli len v hĺbke 30 cm, resp. 50 cm. Pochovaný jedinec ležal na
chrbte, poloha S – J (hlava na S strane), v natiahnutej polohe, ruky prekrížené tak, že pravá
ruka bola ohnutá v lakti a v pravom uhle ležala pri ľavej ruke, ktorá bola takisto ohnutá v
lakti. V predĺžení ľavej ruky ležal jednoduchý krúžok, prsteň z bronzu. Celkovo je kostra vo
veľmi zlom stave, panva rozpadnutá, podobne ako lebka. Nález datujeme do 3. – 4. storočia.
 Škôlka pri fare, Gerulatská ul., Rusovce
Riešiteľ:
Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 17. 10. – 19. 11. 2018
Výstup:
výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
V centrálnej časti vojenského tábora bol uskutočnený výskum prostredníctvom 4 sond, ktoré
boli umiestnené v strede miestností budúcej škôlky. Definovaných bolo 5 objektov, medzi
nimi kamenné základy dvoch stavieb z obdobia novoveku. Najvýznamnejším objavom bola
kamenná dlažba, možno cesta z doby rímskej. Popísaná bola stratigrafia a chronológia polohy.
Najväčším prínosom bolo získanie rímskych 8 mincí.
 Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie na Farskej ul. v Pezinku, UZPF
523/1
Riešiteľ:
Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 10. 12. 2018
Výstup:
výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Negatívny výskum
 Rímsky kastel Gerulata, č. 344/0. Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie
areálu Múzea Antická Gerulata. Lokalita 4
Riešiteľ:
Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 2. 8. – 30. 11. 2018
Výstup:
výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Cieľom výskumu bolo zistiť priebeh obranných obvodových línií severného frontu kastela
Gerulata. Pokračovali sme vo vytýčenej sektorovej sieti z roku 2009.
V roku 2018 sme definovali 10 objektov, z toho objekt 5/2009 je múr, ktorý považujeme za
múr brány. Objekt 12S je múr z polohy Bergl, ktorý je obvodovým múrom 2. alebo 3.
stavebnej etapy kastela Gerulata. V objektovej skladbe sme identifikovali 4 novoveké objekty,
neskorostredoveký objekt je zásobnicová jama vajcovitého či hruškovitého tvaru. Objekty 4,
5/2009, 7, 8, 9, 12S sú z doby rímskej.
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Nachádzal sa tu bohatý nálezový materiál v podobe rímskej strešnej krytiny s kolkami,
kartušami, prstovaním, odtlačkom obuvi a zvieraťa (kopýtko?). Medzi kolkami sú až 3 značky
COH I AEL SAG, všetky tri v planta pedis. Tehla je výrobkom vojenskej jednotky cohors
prima Aelia milliaria sagittaria equitata, špecializovanej na výrobu tehál.
Z výskumu pochádzajú 2 mince, zatiaľ bez bližšieho určenia, 2 bronzové gombíky, železné
nože, fragment žarnova, fragment oltára, fragmenty skla, novovekého i rímskeho. Našla sa tu
aj skupina terry sigillaty, pričom 2 ks z jednej nádoby sú z dielne Westerndorf, majster
Comitialis/Cobnertus III z obdobia Severovcov.
Najdôležitejším zistením sezóny 2018 bolo zachytenie priebehu múru 12S, ktorý sa nachádza
v polohe Bergl a zachytil ho aj výskum kanalizácie v roku 2015 na ceste za Kostolom sv.
Magdalény. Stále nie je potvrdená prítomnosť brány severného frontu, pohybujeme sa len na
malom priestore a kamene múrov boli sekundárne použité v iných stavbách. Získaný materiál
dokumentuje sídliskovú aktivitu v skúmanom priestore a jeho okolí od staršej doby rímskej
po polovicu 20. storočia.
 NKP Dom s hypocaustom, ÚZPF SR č. 11422/1, Bratislava-Rusovce
Riešiteľ:
Jaroslava Schmidtová
Spolupráca: Ľudovít Mathédesz
Doba riešenia: 17. 6. – 5. 10. 2018
Výstup:
výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Cieľom výskumu bolo overenie rozsahu zachovaných stavebných konštrukcií (objekt 5 –
nepálené tehly), odstránenie kontrolných blokov a odkrytie väčšej súvislej plochy,
vyhodnotenie odkrytých architektúr z hľadiska zistenej dispozície, datovanie a odborné
vyhodnotenie skúmanej polohy.
V roku 2018 sme pokračovali v odbornom vybratí kontrolných blokov. Sektory 1c-d, 2c boli
vybrané do hĺbky 160 cm až po múr z nepálených tehál na celej odkrytej ploche. Kontrolný
blok 1-3 odkryl smetisko pri východnom profile, rímske vrstvy staršieho osídlenia polohy v 1.
– 2. storočí n. l. Ďalej sme zistili, že studňa, objekt 1 obsahuje okrem novovekého materiálu aj
množstvo rímskych nálezov – keramiku, omietky, maltu, rímsku strešnú krytinu, ako aj kusy
nepálených tehál.
Pod kontrolným blokom 2c sme odkryli súvislú vrstvu rímskej strešnej krytiny, ktorú sme
zachytili už v roku 2015. Považujeme ju za zánikový horizont domu s hypocaustom. Zistili
sme, že sa tu nachádzajú aj celé tehly, aj keď, samozrejme, rozbité pádom, pričom úlomky
ležali vedľa seba. Z toho usudzujeme, že ide o spadnutú strechu, na ktorej sa nachádza vrstva,
ktorú považujeme za rímsku.
V sektore 1b sme zachytili ďalšiu studňu, resp. objekt kruhového tvaru, ktorý dostal číslo
objekt 15, pochádza z neho datovací materiál – keramika s letopočtom 1747. Zdá sa, že na
polohe sa nachádzali v malej vzdialenosti od seba 3 novoveké studne, ktorých existenciu je
potrebné ešte overiť.
6/2 Systematická vedeckovýskumná činnosť
 Dve devínske zástavy v zbierkach MMB
Riešiteľ:
Zuzana Francová
Doba riešenia: január – september 2018
Výstup:
štúdia odovzdaná do zborníka MMB Bratislava 2018
Stručné vyhodnotenie:
Na základe informácií o cechu, resp. spolku devínskych lodníkov a vinohradníkov v odbornej
literatúre a tiež v Štátnom archíve Bratislava – pobočka Modra, vypracovanie štúdie k danej
tematike.
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 Pripojenie Bratislavy k Československu
Riešiteľ:
Elena Kurincová
Doba riešenia: jún – december 2018
Výstup:
Scenár k výstave Bratislava 1919 Pripojenie k ČSR
Stručné vyhodnotenie:
V rámci riešenia úlohy sa realizoval výskum v Archíve mesta Bratislavy – zbierka plagátov
a letákov, štúdium odbornej literatúry, štúdium zbierkových predmetov a následne konktrétne
práce na príprave scenára k výstave.
7. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Vo víre dejín. 150 rokov Múzea mesta Bratislavy
Hupko Daniel (ed.), Múzeum mesta Bratislavy, 2018, 334 strán, náklad 500 ks. ISBN 978-8089636-29-7.
Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy, 2017, roč. 29
Hupko Daniel (ed.), Múzeum mesta Bratislavy, náklad 300 ks. ISBN 978-80-89636-31-0,
ISSN 2586-0011.
Sprievodca k výstave Generácie generáciám
Kurincová Elena (ed.), Múzeum mesta Bratislavy, 2018, 95 strán, slovenská a anglická
mutácia, 23 čb. foto , 61 farebné obrázky, náklad 500 ks. ISBN 978-80-89636-30-3.
8. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
8/1 Štúdie
 Francová Zuzana
Múzeum v medzivojnovom období (1918 – 1939)
In Hupko Daniel (ed.). Vo víre dejín. 150 rokov Múzea mesta Bratislavy
Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, 2018, s. 68-103.
Ján Batka a zbierky Múzea mesta Bratislavy
In Hupko Daniel (ed.). Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy, 2017, roč. 29, s. 131-170.
Jozef Ján Csákós (1883 – 1957) – bývalý kurátor múzea
In Hupko Daniel (ed.). Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy, 2017, roč. 29, s. 239-244.
Sklenené suveníry zo záverečného obdobia rakúsko-uhorskej monarchie na príkladoch zo
zbierok Múzea mesta Bratislavy
In Staššíková-Štukovská, Danica (ed.). Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle
III. The Historical Glas. A Multidisciplinary Approach to Historical Glass III. Recenzovaná
kolektívna monografia. Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Bratislava, 2018, s.
313-320.
Žartovné sklo. Príspevok k typológii sklárskej produkcie v 17. – 20. storočí
In Staššíková-Štukovská, Danica (ed.). Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle
III. The Historical Glas. A Multidisciplinary Approach to Historical Glass III. Recenzovaná
kolektívna monografia. Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Bratislava, 2018, s.
321-331.
 Janovíčková Marta
Snahy o muzealizáciu revolučnej minulosti (1961 – 1989)
In Hupko, Daniel (ed.). Vo víre dejín. 150 rokov Múzea mesta Bratislavy
Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, 2018, s. 140-216.
Múzeum a jeho zbierky
In Hupko, Daniel (ed.). Vo víre dejín. 150 rokov Múzea mesta Bratislavy
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Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, 2018, s. 219-240.
 Hupko Daniel
Adaptácia Jozefa Pálffyho st. na „nové“ pomery po vzniku Československej republiky 1918
– 1920).
In Hupko, Daniel (ed.). Res Pálffyana. Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. Častá,
Červenokamenské panstvo, 2018, s. 226-238.
Archeologické výskumy Mestského múzea na hrade Devín a v obci Devín
In Hupko, Daniel (ed.). Vo víre dejín. 150 rokov Múzea mesta Bratislavy. Bratislava,
Múzeum mesta Bratislavy, 2018, s. 169-171.
Poznámky k miestam posledného odpočinku červenokamenskej línie Pálffyovcov: Hrad
Červený Kameň a Smolenice
In Macejka, Martin (ed.). Pálffyovci. Dejiny čachtického rodu od 17. po 20. storočie.
Malacky, Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 115-134.
Prvá Československá republika: štát verzus šľachta
In Pamiatky a múzeá, 2018, roč. 67, č. 4, s. 8-13.
Z Uhorska na Moravu. Barónka Lujza Stillfriedová, rod. grófka Pálffyová (1857-1909)
In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – řada spoločenských věd, 2017,
roč. 31, č. 2, s. 22-49.
 Kurincová Elena
Národná agitácia (1939 – 1945). Roky stagnácie (1945 – 1953). Prezentovanie novej štátnej
ideológie (1953 – 1960). In Hupko, Daniel (ed.). Vo víre dejín. 150 rokov Múzea mesta
Bratislavy. Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, 2018, s. 104-138.
Zborník Bratislava ako platforma interdisciplinarity. In Hupko, Daniel (ed.). Vo víre dejín.
150 rokov Múzea mesta Bratislavy. Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, 2018, s. 248-253.
Fenomén viacjazyčnosti a reklama v Bratislave. In Belušák, Eduard – Habodász, Jozef –
Jakubík, Richard. Reklama obchod. Bratislava, Slovenské národné múzeum – Historické
múzeum, 2018, s.130-133, 10 obr. (katalóg k rovnomennej výstave)
 Schmidtová Jaroslava
Rusovce, castellum Gerulata. Sviluppo Edilizio. Development stages. In I confini
dell´Impero Romano il Limes Danubiano. Da Traiano a Marco Aurelio. Frontiers of the
Roman Empire. Danube Limes. From Traian to Marcus Aurelius. Roma, 2018, s. 34-39.
 Schmidtová Jaroslava – Mathédesz Ľudovít
Rímsky kastel Gerulata. In Dunajský limes a odkaz antiky na ľavom brehu Dunaja.
Bratislava, 2018, s. 53-66.
8/2 Vedecko-populárne články
 Francová Zuzana
Obrazové hodiny s vedutami Bratislavy
In Pamiatky a múzeá, 2018, č. 2, s. 36-40.
Málo známa pamiatka na Sisi v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
In Pamiatky a múzeá, 2018, č. 4, s. 43-44.
Dva predmety čínskej proveniencie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
In Múzeum, 2018, č. 1, s. 28-31.
Fotografická zbierka Jána Batku (1845 – 1917) ako hudobný prameň
In Múzeum, 2018, č. 2, s. 35-38.
Dielo Ferdiša Kostku v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
In Záhorie, roč. XXVII, č. 4/2018, s. 28-29.
 Janovíčková Marta
Sprievodca k výstave Generácie generáciám. Kurincová, Elena (ed). Múzeum mesta
Bratislavy, 2018, s. 68-89.
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Príbeh múzeua a jeho zbierok. Príspevok k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy.
In Múzeum, 2018, č. 4, s. 44-49.
 Kurincová Elena
Československo v uliciach Bratislavy (verejný priestor ako miesto reprezentácie. In
Pamiatky a múzeá, 2018, č.4, s. 14-17, 6 obr.
Jubilejná deklarácia 1948. In Letenayová, Zdena – Géczyová Iveta (ed.). Príbeh predmetu.
Vol. 2. Osmičkové roky. Vydal ZMS, 2018, s. 28-29, 1 obr. Súčasť kampane ZMS Múzeum
v čase, čas v múzeu.
Sprievodca k výstave Generácie generáciám. Kurincová, Elena (ed). Múzeum mesta
Bratislavy, 2018, s. 1-67.
8/3 Správy
 Holčík Štefan
Bratislava si pripomína 150 rokov založenia Mestského múzea. In Bratislavský kuriér, XII,
č. 10, s. 8, č. 11, s. 12.
 Hupko Daniel
Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR v Banskej
Bystrici. In Múzeum, 2018, roč. 64, č. 4, s. 56-57.
Res Pálffyana. In Pamiatky a múzeá, 2018, roč. 67, č. 1, s. 69-70.
Vedecká konferencia Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie
v Malackách. In Múzeum, 2018, roč. 64, č. 4, s. 57-58.
8/4 Recenzie
 Hupko Daniel
Reflexia samých seba. Na margo výstavy Generácie generáciám v Múzeu mesta Bratislavy.
In Múzeum, 2018, roč. 64, č. 4, s. 38-40.
8/5 Iné
 Francová Zuzana
Tlačové správy zverejnené na webovej stránke MMB, resp. na facebooku:
Novinky na výstave Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava – 5. 4. 2018
Projekt odborného ošetrenia súboru historických fotografií z pozostalosti Jána Batku (1845 –
1917)
Akvizícia obrazových hodín s vedutou Bratislavy
Príspevky zverejnené na webovej stránke OZ Bratislavské rožky / Pozsonyi Kifli
Unikátna pamiatka na cisárovnú Alžbetu (Sissi) v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
Strelecký terč s výjavom korunovácie Márie Ludoviky (1808) v zbierkach Múzea mesta
Bratislavy
9. EXPOZÍCIE
Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Prípravné práce na realizáciu Klenotnice vo veži Starej radnice
Autorka: Z. Francová
Príprava exponátov v spolupráci s odd. reštaurátorov, príprava podkladov pre tlačeného
sprievodcu a textov popisiek, v spolupráci s Ing. J. Dinušovou odovzdanie technických
požiadaviek na inštaláciu.
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10. VÝSTAVY REALIZOVANÉ V ROKU 2018
10/1 Výstavy domáce
a) vlastné
 Generácie generáciám
Výstavné priestory Starej radnice, 18. 5. 2018 – 13. 1. 2019
Autorky: Elena Kurincová, Marta Janovíčková
Spolupráca: Júlia Dinušová, Zuzana Falathová, Zuzana Francová, Katarína Harmadyová,
Albín Hárši, Ľudovít Mandúch, Peter Rajkovič, Milan Rubický, Ivan Salama, Milan Sedlár,
Jaroslava Schmidtová, Monika Šurdová, Peter Tomsó
Arch. riešenie: Pavol Choma
Grafické riešenie: Juraj Blaško, Peter Nosáľ
Realizácia: WE WORK TOGETHER s. r. o.
Výstava k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy približujúca dejiny inštitúcie.
 Bratislava 1993 – 2018
Justiho sieň Primaciálneho paláca, 17. 4. – 3. 5.2018
Autori výstavy: D. Hupko, E. Kurincová, K. Nádaská
Kurátor výstavy: D. Hupko
Panelová výstava zachytávajúca udalosti v meste v rokoch 1993 až 2018.
 Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava
Pravidelná výmena hudobnín zapožičaných z Mestskej knižnice v Bratislave
28. 2.; 9. 5.; 26. 6.; 26. 9.; 11. 12. 2018 – vrátenie poslednej skupiny a nainštalovanie 10
nových predmetov z MMB.
Realizácia: Z. Francová
b) v spolupráci s inými inštitúciami
 Magická osmička v dejinách Slovenska
Výstavná sieň na hrade Devín, 5. 4. 2018 – 31. 10. 2018
V spolupráci: SNM- Historické múzeum
Autori: Pavol Komora, Martin Besedič, Peter Tomčík
Spolupráca za MMB: Katarína Harmadyová, Elena Kurincová, odd. reštaurátorov
Výstava mapovala dejiny územia Slovenska od roku 828 až do vzniku Slovenskej republiky v
roku 1993.
 Kozics
Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom
3. 6. 2018 – 31. 8. 2018
Výstava venovaná dubnickému rodákovi E. N. Kozicsovi a jeho fotoateliéru. Zapožičanie
panelov z výstavy MMB Mesto v atreliéri – ateliér v meste.
Spolupráca za MMB: Elena Kurincová
c) výstavy iných vystavovateľov v MMB
 Hommage á Peter Strassner VII
NKP hrad Devín, 17. 9. 2018 – 30. 10. 2018
Autorka: Lucia Fabiánová Strassnerová
Spolupráca za MMB: K. Harmadyová
Výstava sôch a objektov umelcov v areáli hradu Devín s cieľom vzdať poctu umelcovi
Petrovi Strassnerovi.
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d) zapožičanie zbierkových predmetov na výstavy iných inštitúcií
 Slovenské národné múzeum-Historické múzeum Bratislava
stála expozícia Dejiny Slovenska, od 26. 2. 2018 dlhodobo, 3 predmety
 Slovenské národné múzeum-Historické múzeum Bratislava
Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, 9. 3. 2018 – 31. 10. 2018, 5 predmetov
 Budapesti Tőrténeti Múzeum
Szívmelengető kőzepkor (výstava stredovekých kachlíc), 11. 4. 2018 – 2. 9. 2018, 1 predmet
 Jüdisches Museum Wien
The Place to Be. Salons als Orte der Emanzipation, 30. 5. 2018 – 14. 10. 2018, 1 predmet
 Mestské kultúrne stredisko – Mestské múzeum v Senci
výstava o J. N. Hummelovi, 20. 6. 2018 – 19. 10. 2018, 1 predmet
 Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia, 21. 8. 2018 – 28. 1. 2019, 3 predmety
 Pamiatkový úrad SR, SNG Zvolenský zámok
Dedičstvo Karola Veľkého, 14. 9. 2018 – 9. 12. 2018, 4 predmety
 SNM-Historické múzeum – Národní muzeum Praha
Česko slovenská/Slovensko-česká výstava, 27. 10. 2018 – 30. 6. 2019, 5 predmetov
 Slovenské centrum dizajnu Bratislava
Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave,
Bratislavský hrad, 13. 12. 2018 – 30. 9. 2019, 1 predmet
10/2 Výstavy v zahraničí
 Krönungsfeierlichkeiten / Coronation Festivities. Bratislava/Preßburg 1563-1830
Mníchov, Haus des Deutschen Ostens 22. 6 – 24. 7. 2018, panelová výstava
Spolupráca: Generálny konzulát SR v Mníchove
Autorky: Zuzana Francová (MMB), Jana Luková (GMB)
 Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes. Od Traiána k Markovi Auréliovi
Múzeum Mercati di Traiano dei Fori Imperiali v Ríme, 5. 7. – 21. 10. 2018
Organizátori: Hlavné mesto SR Bratislava (MÚOP, MMB, BKIS), Ministerstvo zahraničných
vecí a Európskych záležitostí SR (ZÚ Rím, SI Rím), Pamiatkový úrad SR
Koordinátor: Mestský ústav ochrany pamiatok
Spolupráca: Múzeum mesta Bratislavy (J. Schmidtová), Podunajské múzeum v Komárne,
Archeologický ústav SAV, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
Zapojené inštitúcie SK: BKIS, BTB, Mestská časť Rusovce, Obec Iža, ŠTUDIO 727
Pri príležitosti vyhlásenia Európskeho roku kultúrneho dedičstva boli predstavené
najvýznamnejšie pamiatky tvoriace hranice Rímskej ríše na našom území, nominované
oficiálne od 2. 2. 2018 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v spoločnom nominačnom
projekte spolu s Maďarskom, Nemeckom a Rakúskom pod názvom Dunajský limes-západná
časť.
Panelová výstava s multimediálnymi a interaktívnymi inštaláciami prezentovala lokality
nominované do UNESCO v roku 2019: vojenské tábory Rusovce-Gerulata a Iža, aj najstaršie
rímske stavby na Bratislavskom hrade, Devíne a iné rímske pamiatky z územia Slovenska.
V samostatnej miestnosti boli prezentované aj pamiatky z ostatných krajín, ktoré figurujú
v nominačnom projekte (Maďarsko, Rakúsko a Nemecko).
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11. PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
11/1 Podujatia k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy
Rok 2018 sa niesol v duchu osláv 150. výročia založenia Múzea mesta Bratislavy. Všetky
aktivity mali vlastný vizuál, na ktorého riešení sa podieľali Pavel Choma, Peter Nosáľ a Juraj
Blaško. Vychádzal zo záklaného dizajnmanuálu MMB, ktorý rozšírili o zástavky v červenej
farbe, ku ktorým pridávali farebnosť symboliky 10 tematických múzeí MMB a dopĺňali
textom 150 rokov myslíme na budúcnosť. Samotné číslo 150 sem bolo zakomponované
v tvare rímskych číslic (prvotná myšlienka Marián Schmidt).
Znaky jednotlivých múzeí boli doplnené sloganmi vystihujúcimi zameranie jednotlivých
expozícií. Múzeum dejín mesta 150 rokov uchovávame pamäť mesta; Múzeum
vinohradníctva 150 rokov pestujeme pamäť mesta; Múzeum historických interiérov 150 rokov
oprašujeme pamäť mesta; Múzeum zbraní 150 rokov ochraňujeme pamäť mesta; Múzeum
farmácie 150 rokov ošetrujeme pamäť mesta; Múzeum hodín 150 rokov meriame pamäť
mesta; Múzeum Johanna Nepomuka Hummela 150 rokov komponujeme pamäť mesta;
Múzeum Arthura Fleischmanna 150 rokov tvarujeme pamäť mesta; Múzeum Antická
Gerulata v Rusovciach 150 rokov odhaľujeme pamäť mesta; NKP Hrad Devín 150 rokov
objavujeme pamäť mesta.
Spektrum možností vytvorených zo základného vizuálu sa objavilo v rôznych modifikáciách
na všetkých tlačových materiáloch.
 Informácie a propagácia podujatí
www.muzeum.bratislava.sk , www.bratislava.sk; facebook MMB; na Youtube sa pravidelne
pripravovali aktuálne zostrihy z podujatí a pozvánok na nové programy.
Od začiatku roku 2018 bola v prevádzke príležitostná webová stránka
www.150muzeum.bratislava.sk, na ktorej boli uverejňované všetky informácie k oslavám
výročia.
Bilbordy a citylighty – na fasádach Starej radnice, ale aj v samotnom historickom jadre mesta
od januára 2018.
V spolupráci s Dopravným podnikom, a. s. bol umiestnený vizuál výročia na vybrané linky
MHD: električky čísla 2, 3, 8; autobusy čísla 84, 93; trolejbusy čísla 202 a 210.
 Spomienkové predmety
Dva druhy šálok, perá, kľúčenky, špeciálne obaly.
 Tlačené materiály
- Program 2018, 20 strán
- Programové skladačky s uplatnením vizuálov a farebnosti jednotlivých múzeí
s rovnakým programovým obsahom, ktoré sa distribuovali do všetkých múzeí MMB
vo farbe konkrétneho múzea – 10 druhov
- Propagačné letáky – ku každému čiastkovému podujatiu projektu vznikali letáky a
plagáty vo formáte A4, A5 (distribúcia do expozícií MMB, Kancelária prvého
kontaktu, magistrát), A2, A3 (Turistické informačné centrum, Klobučnícka 2)
- PVC rollupy, PVC bannery, elektronické bannery
- Súťaž Na trase múzeá – hrací plán a samolepky
- Hlavičkový papier a obálky A5 s príležitostným vizuálom
 Jednotlivé podujatia
 Výstava Generácie generáciám
18. 5. 2018 – 13. 1. 2019
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Výstava bola venovaná 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy. Realizovaná bola vo
výstavných priestoroch, v suteréne Starej radnice a v troch priestoroch v pôvodnej expozícii
na prvom poschodí Starej radnice. Približovala kontext dejín múzea v spoločenských
a politických zmenách, ktorými prechádzalo mesto Bratislava. Zároveň sa výstava snažila
stručne predstaviť verejnosti aj základné odborné činnosti múzea. Téma výstavy bola
rozdelená do 6 periodických období: 1. (1868 – 1923), 2. (1923 – 1939), 3. (1939 – 1945), 4.
(1945 – 1961), 5. (1961 – 1990), 6. (1990 – 2018), ktoré voľne korešpondujú s príslušným
štátnym útvarom a premenlivou pozíciou Bratislavy ako centra Slovenska.
Výstava predstavila v každom období múzeum ako organizáciu i ako organizmus
kombináciou panelovej a exponátovej časti i inscenačných prvkov. Poukazovala na vzťah
múzea k mestu a jeho orgánom a sprostredkovala aj jednotlivé funkcie múzea.
Nosnou informáciou bol priebeh kreovania zbierkotvorného profilu múzea a podoby
sprístupňovania zbierok formou expozícií. Zastúpenie mali aj vlastné publikačné výstupy
múzea od vzniku po súčasnosť a aktivity zamerané na ochranu pamiatok v meste a na to
nadväzujúce investorské a rekonštrukčné práce a v súčasnosti realizovaný vlastný
archeologický výskum. Súčasťou výstavy bola aj interaktívna prezentácia Múzeum ako
zážitok, ktorá príťažlivou formou podnecovala návštevníkov múzea k pochopeniu jeho
funkcie v spoločnosti. K výstave vyšiel sprievodca v slovensko-anglickej mutácii, ktorý
zhŕňal texty a časť obrazového materiálu použitého na výstave.
 Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
Faustova sieň, múzeá MMB, Detský ateliér, 20. 1., 17. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 22. 9.,
20. 10., 24. 11., 15. 12
Programový cyklus priniesol novú podobu práce s návštevníkmi rôznych vekových kategórií.
Jeho cieľom bolo populárnym a neformálnym spôsobom priblížiť verejnosti jednotlivé múzeá
– expozície Múzea mesta Bratislavy. Do programu boli zapojení aj umelci, ktorí sa stali ich
vyslancami a obrazne, ale aj doslova venovali múzeu svojich „30 minút slávy“. Na celý rok sa
v propagácii podujatí stali aj tvárami jednotlivých expozícií.
V rámci 10 podujatí programu počas celého roku 2018 sa pri prezentácii vo Faustovej sieni
MMB striedali umelci v kombinácii s kurátormi múzea a spolu postupne predstavovali
jednotlivé múzeá. Kurátori sa z pohľadu múzejníka zamerali na prezentáciu témy a umelci
zasa z pohľadu návštevníka prezentovali svoj pohľad, využívajúc pritom svoje komunikatívne
schopnosti aj pri kontakte s divákmi.
Okrem slovnej a obrazovej prezentácie expozície mali prítomní možnosť zblízka sa pozrieť na
niektoré zbierkové predmety vystihujúce jej zameranie.
Po ukončení tejto časti programu predovšetkým dospelí návštevníci mali možnosť zúčastniť
sa na komentovanej prehliadke konkrétnej expozície. Súbežne prebiehal výtvarný ateliér pre
deti, ktoré realizovali grafiky predstavených zbierkových predmetov. Výtvarné práce vybraté
porotou sa stanú ilustráciami pripravovanej publikácie.
 Na trase múzeá – súťaž
Trvanie súťaže: 15. 2. – 31. 5. 2018
Zámerom súťaže bolo podnietiť verejnosť k návšteve jednotlivých múzeí MMB, spoznať
históriu hlavného mesta, získať znalosti o živote minulých generácií a pochopiť zmysel
existencie Múzea mesta Bratislavy.
 Príbeh Múzea mesta Bratislavy 1868 – 2018
20. 4. 2018, 21.00, Hlavné námestie
Videomapping – vizuálna show na priečelí Starej radnice
Príbeh 150-ročného múzea predstavený prostredníctvom najmodernejších audiovizuálnych
technológií. Bol prierezom dôležitých udalostí v dejinách múzea a predstavením súčasných
zamestancov MMB prostredníctvom veľkorozmerného premietania na priečelí Starej radnice
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(Hlavné námestie). Virtuálna forma prezentácie bola oživená vystúpením reálnych umelcov
(balet, spev). Podujatie pripravené v spolupráci s BKIS.
 Slávnostný večer pri príležitosti 150. výročia založenia Múzea mesta Bratislavy
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, 30. 6. 2018
V predvečer oficiálneho dátumu vzniku MMB sa konal slávnostný večer, kde sa stretli
generácie súčasných aj bývalých zamestnancov.
Na podujatie bolo pozvaných 300 hostí, medzi ktorými nechýbali zástupcovia múzeí a galérií,
mestských organizácií, bývalí primátori hlavného mesta SR Bratislavy, starostovia a ďalšie
významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života Bratislavy a Bratislavského
samosprávneho kraja a zástupcovia MK SR. Program moderovala Janette Štefánková
(moderátorka spravodajstva RTVS). Hlavný prejav predniesol Peter Hyross, riaditeľ MMB.
Prítomných pozdravil Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR, ďalej generálny riaditeľ
Slovenského národného múzea Branislav Panis a predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku
Iveta Kaczarová, ktorí odovzdali múzeu pri príležitosti sviatku pamätné medaily. Program sa
začal slávnostným odovzdávaním Čestných listov pre dvadsaťdva bývalých dlhoročných
zamestnancov MMB, ktorí sa významnou mierou podieľali na činnosti inštitúcie.V programe
vystúpilo Moyzesovo kvarteto.
Ocenené osobnosti:
Mária Antolíková, Marta Bartová, Peter Baxa, Jarmila Domesová, Anton Fiala, Magdaléna
Fialová, Hilda Frištacká, Jana Hlavicová, Mária Horňáková, Ján Chlup, Jitka Jezná, Marta
Kiripolská, Marta Letková, Ľudmila Mišurová, Jaromír Nožička, Viera Pilátová, Veronika
Plachá, Antónia Škriputová, Vojtech Šlosár, Marta Tačovská, Irena Topoľská, Ľubica
Vrabcová.
V rámci programu sa uskutočnila prezentácia publikácie Vo víre dejín, kolektívne dielo
odborných pracovníkov múzea, ktorá mapuje históriu múzea od jeho založenia až do
súčasnosti. V rámci večera bola predstavená aj nová poštová známka k 150. výročiu
založenia múzea, ktorú vydala Slovenská pošta; jej autorom je akad. mal. Dušan Nagel.
 Hovory zo Starej radnice
27. 6., 11. 7., 25. 7., 22. 8., 5. 9. 2018 o 18.00
Päť večerov počas kultúrneho leta predstavilo témy týkajúce sa dejín mesta prostredníctvom
rozhovorov kurátorov múzea so známymi historikmi, ktoré moderoval Dado Nagy. Bonusom
podujatí bolo príjemné prostredie „kaviarne“ s možnosťou objednávky kávy, kvalitného vína
a s počúvaním evergreenov prehrávaných na historických gramofónoch.
 Mesto a jeho pamäť
Faustova sieň, 17. – 18. 10. 2018
Medzinárodná konferencia bola zameraná na reflexiu rôznych aspektov dokumentačných,
výskumných a prezentačných aktivít vo vzťahu k dejinám Bratislavy a jej kultúrnemu
dedičstvu v období rokov 1868 – 2018 a priblíženie paralel a odlišností v histórii aj
v súčasnom fungovaní múzeí na Slovensku i v blízkom zahraničí.
11/2 Kultúrne podujatia
a) Bratislavské mestské dni
Program:
 Bratislava 1993 – 2018
19. 4. 2018, 17.00 h, Justiho sieň, Primaciálne námestie
Otvorenie výstavy k 25. výročiu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
 Príbeh Múzea mesta Bratislavy 1869 – 2018
20. 4. 2018, 21.00, Hlavné námestie
Videomapping – vizuálna show na priečelí Starej radnice
 Venujte 30 minút slávy Múzea mesta Bratislavy
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21. 4. 2018, Faustova sieň, Stará radnica
Predstavenie Múzeu farmácie – lekáreň U červeného raka; Detský ateliér Múzeum má
budúcnosť – tvorba grafík na túto tému.
 Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
21. 4. 2018, 10.00 – 18.00
b) Noc múzeí a galérií
Program:
19. 5. 2018
 Sprístupnenie tematických múzeí
v čase 11.00 – 23.30
 Výstava: Generácie generáciám
16.00, 18.00, 20.00 Asistovaná prehliadka s autorkami výstavy
 Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
Faustova sieň, Stará radnica, Predstavenie Múzea Antická Gerulata
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť – tvorba grafík na túto tému
 Pressburger menu s hosťom Csongorom Kassaiom
Koncert skupiny Funny Fellows na nádvorí Starej radnice k 150. výročiu Múzea mesta
Bratislavy
 Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín SR
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
 Hradná pátračka
Hľadanie ukrytých symbolov v areáli hradu Devín, úspešní pátrači získali odmenu.
Autorka: Zuzana Masárová
c) podujatia v rámci kultúrneho leta
 Detský korunovačný sprievod
22. 6. 2018 Výroba kostýmov do sprievodu z polotovarov
13.00 – 14.30 Múzeum dejín mesta – nádvorie Starej radnice
15.15 – 18.00 uskutočnenie sprievodu
Autorka programu: Beáta Husová
Dramaturgia podujatia: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Ďalšia spolupráca. Ing. arch. Peter Styk
Detský ateliér MMB pripravil prvýkrát v uliciach Bratislavy Detský korunovačný sprievod.
Týmto podujatím pre rodiny s deťmi sa múzeum zapojilo do Bratislavských korunovačných
dní 2018. Účastníci programu prešli korunovačnú cestu od Rudnayovho námestia na nádvorie
Starej radnice, kde sa uskutočnila korunovácia panovníka a vyhodnotenie najlepších
kostýmov účastníkov sprievodu v dvoch kategóriách.
Účasť v detskom korunovačnom sprievode: 113 detí a 110 dospelých.
 Komentované prehliadky na hradbách
Múzeum mesta Bratislavy sa v rámci Bratislavských korunovačných dní 2018 podieľalo aj na
spoluorganizovaní komentovaných prehliadok na hradbách v spolupráci s Mestským
pamiatkovým ústavom v Bratislave.
26. 6. 2018, 10.00,14.00
Koordinácia programu: Martina Pavlikánová
Realizácia prednášok: Zuzana Zvarová
Na komentovaných prehliadkach sa v roku 2018 zúčastnilo 41 návštevníkov.
 Hovory zo Starej radnice
Dramaturgia podujatia: Beáta Husová
Moderátor večerov: Dado Nagy
30

Hudobná produkcia: Maroš Schmidt
Spolupráca: OZ INKLÚZIA – Kaviareň Radnička, oddelenie prevádzky: Peter Rajkovič,
Albín Hárši, Ľudoví Mandúch, Ivan Salama
27. 6. 2018 Elity v druhej polovici 19. storočia v Bratislave – Elena Mannová, Štafen Gaučík
11. 7. 2018 Umenie a kultúra v medzivojnovej Bratislave – Dušan Kováč, Zuzana Francová
25. 7. 2018 Aby múzeum bolo pre všetkých – Maroš Schmidt, Beáta Husová
22. 8. 2018 Viacjazyčná Bratislava – Jozef Tancer, Elena Kurincová
5. 9. 20187 Bývanie v Bratislave v 20. a 30. rokoch 20. storočia – Viera Obuchová, Marta
Janovíčková
Účasť na podujatí: 247 návštevníkov
 Historický tábor na hrade Devín
3. 5. 2018 – 30. 9. 2018
V spolupráci s Tovaryšstvom starých bojových umení a BKIS.
Denná aktivita od utorka do nedele. Pre návštevníkov boli pripravené zábavné disciplíny
(strieľanie z luku, triafanie draka, chytanie venčekov a iné rytierske obratnosti). Mali možnosť
zapojiť sa do súťaže o lístky na podujatie Rytieri na hrade Devín.
 Rytieri na hrade Devín
NKP hrad Devín, 5. 5. 2018, 2. 6. 2018, 7. 7. 2018, 4. 8. 2018, 1. 9. 2018
V spolupráci s Tovarišstvom starých bojových umení a BKIS.
Tradičné podujatie hradu Devín. Každú prvú sobotu v mesiaci súťaž statočných rytierov
o večnú slávu. Strhujúci rytiersky súboj, zábavné vystúpenie šaša, divadelné predstavenie
a množstvo iného.
 Devínske povesti
NKP hrad Devín, 8. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 8. 7., 12. 8., 2. 9., 16. 9. 2018
Autor: Zuzana Masárová, spolupráca: Prvý plán
Divadelné predstavenie s prvkami bábkoherectva predstavilo najznámejšie povesti o hrade
Devín. Podujatie pre všetkých milovníkov divadla v prírode.
 Prichádzajú Kaukliari
NKP hrad Devín, 21. 7. 2018
Autor: Zuzana Masárová
Podujatie plné zábavy a smiechu. Potulní umelci, hudobníci a kaukliari prichádzajúci zblízka
aj zďaleka. Počas dňa boli prichystané cirkusantské workshopy, žonglérska show, hudobný
koncert potulných spevákov, vystúpenie mága a predstavenie marionetového divadla.
 Rímske hry – Limes day 2018
21. RÍMSKE HRY – LIMES DAY 2018
Múzeum Antická Gerulata Rusovce, Rímsky parčík a areál Základnej školy s materskou školou
na Vývojovej ulici v Rusovciach, 8. 9. 2017, 10.00 – 19.00
Námet, PR: Beáta Husová
Dramaturgia podujatia: Beáta Husová, Martina Pavlikánová,
Spolupráca: Tovaryštsvo starých bojových umení, Jaroslava Schmidtová, Margaréta Musilová
MÚOP, Základná a materská škola Rusovce
Ďalšia spolupráca: Jana Graňová, Peter Tomsó, Beáta Remešová, Zuzana Francová, Monika
Šurdová, Zuzana Falathová, Marta Bukovčáková, Anna Pospíšilová
Oddelenie prevádzky: Peter Rajkovič, Albín Hárši, Ľudoví Mandúch, Ivan Salama
21. ročník Rímskych hier bol venovaný spomienke na vojaka II. pomocnej légie Avita. V
doobedňajšej časti programu súťažili rodiny v rôznych disciplínach (preklad citátov,
odievanie do rímskych odevov, točenie na hrnčiarskom kruhu, rozoznávanie byliniek). Malé
deti mali možnosť zahraťsa v Rímskej škôlke. Divadlo ZkuFraVon priblížilo návštevníkom
starovekú rímsku civilizáciu. Oživením programu bol aj príchod malých Rimanov – 50 detí zo
súkromnej Základnej umeleckej školy v Rusovciach na Balkánskej ulici.
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O 14.00 sa uskutočnil slávnostný sprievod cisára, cisárovnej, Rimanov, Rimaniek a ich detí a
legionárov. Viedol z Gerulaty cez hlavnú komunikáciu centrom Rusoviec do areálu školy na
Vývojovej ul., kde prebehol hlavný program pod taktovkou Tovarišstva starých bojových
umení a remesiel, v rámci ktorého vystúpilo cca 70 legionárov z krajín Európy. Pripravené
boli remeselné stánky aj stánky s občerstvením. Program moderoval Juraj „Šoko“ Tabaček
alias Avitus.
Súčasťou Rímskych hier bol aj 5. ročník LIMES DAY, ktorý realizoval ARCHEOBUS.
Limes Day je podujatie, ktoré upozorňuje na rímske pamiatky na hranici pozdĺž
Dunaja, Limes Romanus, ktorú tvorila reťaz rímskych táborov spojených cestami.
Účasť na podujatí: cca 2 500 návštevníkov.
d) podujatia v predvianočnom období
 Remeselné vianočné trhy 2018
20. 11. 2018 – 23. 12. 2018, nádvorie Starej radnice
Múzeum mesta Bratislavy dalo opäť priestor na nádvorí Starej radnice remeselníkom zo
Slovenska. Celkovú atmosféru vianočných trhov dopĺňali vo vyhradenom priestore živé
zvieratá.
 Maľovaný betlehem na skle v Starej radnici
22. 11. 2018 – 7. 1. 2019
Koordinácia: Martina Pavlikánová, Beáta Husová, oddelenie prevádzky
Múzeum mesta Bratislavy pokračovalo v tradícii maľovaných betlehemov na sklenom priečelí
vstupu do Múzea dejín mesta v Starej radnici (od roku 2013). Tohtoročné umelecké
stvárnenie vytvoril opäť výtvarný odbor Súkromnej základnej umeleckej školy na Balkánskej
87 v Bratislave pod vedením Miriam Jakubcovej.
 Vianočný koncert pri slávnostnom otvorení Remeselných vianočných trhov 2018
Dramaturgia: Beáta Husova, koordinácia Martina Pavlikánová
17.30 arkády na nádvorí Starej radnice
18.00 Faustova sieň, Stará radnica
Vianočný koncert žiakov a pedagógov pripravil hudobný odbor Súkromnej základnej
umeleckej školy na Balkánskej 87 v Bratislave pod vedením riaditeľky Jarmily
Gajdošechovej.
e) iné podujatia
 Na trase múzeá – súťaž
Trvanie súťaže: 15. 2. – 31. 5. 2018
Zámerom súťaže bolo podnietiť verejnosť k návšteve jednotlivých múzeí MMB, spoznať
históriu hlavného mesta, získať znalosti o živote minulých generácií a pochopiť zmysel
existencie Múzea mesta Bratislavy.
Podmienky súťaže:
Zakúpenie hracieho plánu v ktoromkoľvek z 10 múzeí MMB v cene 5 €; voľný vstup
do ostatných múzeí počas trvania súťaže, hľadanie zbierkových predmetov podľa siluety a ich
odhaľovanie; zbieranie samolepiek a nalepovanie do vyznačených plôch na červenom páse.
Navštíviť minimálne 5 z 10 múzeí najneskôr do 31. 5. 2018.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 5. 6. 2018 o 16.30, v RTVS Rádio Regína v priamom
vysielaní.
Na súťaži sa zúčastnilo 150 osôb, ocenených bolo 15 zúčastnených, víťaz získal cenu
primátora – bicykel.
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 Medzinárodný deň archeológie
20. 10. 2018
Múzeum mesta Bratislavy zorganizovalo podujatie konané pri príležitosti Medzinárodného
dňa archeológie. MMB má dve významné archeologické lokality – na hrade Devín a v Múzeu
Antickej Gerulaty v Rusovciach. Pre návštevníkov boli pripravené pracovné listy a odborný
výklad archeológov Gerulaty.
11/3 Spolupráca MMB s inými inštitúciami na kultúrnych podujatiach
 Egyptologické prednášky
26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6. 2018
Múzeum dejín mesta – Stará radnica, Faustova sieň
7. ročník cyklu egyptologických prednášok Výpravy do starovekého Egypta v spolupráci
inštitúcií: Nadácia Aigyptos, Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Slovenskej
republike, Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied a Múzeum mesta Bratislavy.
 Prechádzky starým Prešporkom
27. 2., 27. 3., 15. 4., 29. 5., 26. 6., 25. 9., 29. 10., 27. 11. 2018
Múzeum dejín mesta – Stará radnica, Faustova sieň
Cyklus prednášok organizovaný Občianským združením Bratislavské rožky v spolupráci
z Múzeom mesta Bratislavy.
 Festival múzeí Slovenska 2018
Stará radnica, 18. 6. – 19. 6. 2018
Hlavný organizátor: Zväz múzeí na Slovensku
NKP hrad Devín
 Majstrovstvá Európy v orientačnom behu, ETOC, 30. 4. 2018
 Šarkaniáda, Mestská časť Devín, 6. 10. 2018
 Grape – Pekné miesta, koncert skupiny Para a Billy Barman, 16. 6. 2018
 Projekt preROD 2018 – Život plný radosti, workshop päťdesiatich amatérskych
výtvarníkov z Poľska, Čiech, Nemecka a Slovenska, organizátor: Dom svetla
Slovensko, občianske združenie, 9. 8. 2018
 Slovensko-rakúske stretnutie starostiek a starostov, 24. 4. 2018
 Pocta slobode, hrad Devín, 17. 8. 2018 (Abby Art, s. r. o.), Richard Müller, Billy
Barman, Lenka Filipová
12. VZDELÁVACIE PROGRAMY
12/1 Nové programy v rámci expozícií
 Príbeh Starej radnice
Nový vzdelávací program v dvoch častiach – reálnej a virtuálnej podobe. Reálna časť
pozostáva z prehliadky interiéru a exteriéru Starej radnice s komentovaním jej premien na
pozadí histórie. Virtuálna podoba projektu pozostáva zo skladačky umožňujúcej zostavenie
podôb objektu radnice v jednotlivých obdobiach.
Autorky programu: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Odborní garanti projektu: Štefan Holčík, Marta Janovíčková, Zuzana Francová
Dizajn a realizácia projektu: Martin Šichman, Boris Meluš, Dominika Szabová / oximoron
Programovanie: Adam Cigánek
Hardware: Štefan Šimek / triaxis
Redakčná a jazyková spolupráca: Zora Valentová
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Na programe sa v roku 2018 zúčastnilo spolu 292 žiakov a 19 pedagógov, virtuálna časť je
prístupná všetkým návštevníkom Múzea dejín mesta.
12/2 Programy prebiehajúce
 Oživené učebnice
Päť neformálnych vzdelávacích programov Oživené učebnice s piatimi publikáciami v edícii
História v kocke.
Oživené učebnice – Mária Terézia a my
Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
Oživené učebnice – Prišli k nám Rimania
Autorka B. Husová, M. Pavlikánová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
Oživené učebnice – Slovania z Devína
Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
Oživené učebnice – Tajomstvo lekárne U červeného raka
Autorka M. Pavlikánová, realizácia M. Pavlikánová
Oživené učebnice – Prechádzky s pánom Marquartom
Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
Na programoch v rámci Oživených učebníc sa v roku 2018 zúčastnilo 688 žiakov, 71
pedagógov.
 Deti nakuknite do múzea
Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová
 Remeslo má zlaté dno
Realizácia: M. Pavlikánová
 Na návšteve u Apponyiho
Autorka B. Husová, realizácia M. Pavlikánová, B. Husová
 Mesto ako na dlani
Realizácia: M. Pavlikánová
Na programoch sa v roku 2018 zúčastnilo spolu 444 žiakov a 29 pedagógov.
 1000 rokov architektúry v Bratislave
Vzdelávanie v uliciach pre seniorov. Program venovaný Bratislavčanom – seniorom,
milovníkom architektúry a priateľom mesta Bratislava. Tretí rok programu bol venovaný 150.
výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy.
Autorky 3. ročníka projektu: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
13. 3. 2018 Malý a veľký evanjelický kostol (Zuzana Zvarová)
Téma: Veľký, pôvodne Nemecký evanjelický kostol, postavil staviteľ Matej Walch v strohom
barokovom klasicizme. Panovníčka Mária Terézia dovolila po veľkom kostole postaviť aj
druhý (Malý) kostol, ktorý podľa projektov M. Walcha zrealizoval František Römisch.
20. 3. 2018 Depozitár keramiky a skla (Zuzana Francová)
Téma: Komentovaná prehliadka depozitára keramiky a skla od 17. do 20. storočia
v historických priestoroch Apponyiho paláca.
10. 4. 2018 Depozitár keramiky a skla (Zuzana Francová)
Téma: Komentovaná prehliadka depozitára keramiky a skla od 17. do 20. storočia
v historických priestoroch Apponyiho paláca.
17. 4. 2018 Ventúrska ulica – ulica šľachtických palácov (Zuzana Zvarová)
Téma: Bratislava ako sídlo uhorského snemu prilákala do svojich ulíc najbohatšiu šľachtu
Uhorska, ktorá si v meste vystavala honosné barokové paláce. Svoje šľachtické sídla tu mali
grófi Pálffy, Zichy či rod Erdödyovcov.
15. 5. 2018 Slavín – dominanta mesta (Zuzana Zvarová)
Téma: Vychádzka na vojnový pamätník venovaný vojakom Sovietskej armády padlým pri
oslobodzovaní Bratislavy počas druhej svetovej vojny a dokumentárny film o Slavíne.
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6. 6. 2018 Klasicistický kaštieľ a sýpka v Čunove (Zuzana Zvarová)
Téma: Barokovo-klasicistický kaštieľ reprezentuje menší vidiecky objekt, ktorého staviteľom
bol Peter Szapáry. Jeho bezprostredné okolie tvoril park a účelová záhrada. Sýpka bola
pravdepodobne súčasťou väčšieho, dnes už neexistujúceho areálu.
18. 9. 2018 Ondrejský cintorín (Zuzana Zvarová)
Téma: Historický cintorín v Starom Meste ukrýva viac či menej zachované náhrobky v slohu
novogotiky, novorenesancie a klasicizmu. Monumentálnosť a umelecké stvárnenie náhrobkov
zodpovedali spoločenskému postaveniu zosnulých.
16. 10. 2018 Cintorín sv. Mikuláša – podhradský cintorín (Zuzana Zvarová)
Téma: Cintorín sv. Mikuláša vznikol koncom 18. storočia a bol zriadený pre potreby
obyvateľov Podhradia. Umelecko–historicky hodnotné náhrobky pochádzajú prevažne z
druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.
13. 11. 2018 Kostol klarisiek a morový stĺp (Zuzana Zvarová)
Téma: Monumentálny goticko-renesančný komplex kostola a kláštora klarisiek zo začiatku
14. storočia patrí medzi dominanty Starého Mesta. Morový stĺp na Rybnom námestí
pripomína koniec morovej epidémie v Bratislave v roku 1712.
15. 12. 2018 Komentovaná prehliadka výstavy Generácie generáciám (Marta Janovíčková,
Elena Kurincová)
Na projekte sa v roku 2018 zúčastnilo 389 účastníkov.
12/3 Programy v rámci výstav
 Načo nám je múzeum
Zámerom projektu bolo vytvoriť interaktívnu časť – zážitkové múzeum k výstave Generácie
generáciám, ktoré sa po skončení výstavy stane súčasťou stálej expozície Múzea dejín mesta
– Stará radnica. Program s interaktívnymi prvkami priblížil rôznym vekovým kategóriám
hravou zážitkovou formou význam a funkciu múzea.
Projekt pozostával zo štyroch častí:
Kocky sú hodené oboznamovali publikum s desiatimi významnými objektmi a v nich
umiestnenými tematickými múzeami fungujúcimi pod spoločným menovateľom Múzeum
mesta Bratislavy. Odkrývali farebnú a znakovú symboliku múzeí a ich obsah, ktoré sa dali
vyskladať do myšlienkových celkov.
Kto je kto v múzeu? Pomocou vtipných ilustrácií bolo predstavených šestnásť profesií
z prostredia múzea. Doplnkom boli stoličky pridelené každej profesii. Návštevník mal
možnosť zosobniť sa s vybratou profesiou.
Predmety v čase na základe časovej osi s medzníkmi 1868 – 1918 – 1968 – 2018 ukazovali,
ako sa vybraté druhy predmetov – fotoaparáty, hodiny, písacie stroje, hračky (bábiky)
a telefóny – menili v závislosti vývoja v uvedených obdobiach.
Znaky doby = Umelecké slohy. Tri pulty s textovými charakteristikami slohov
a magnetickými plochami zobrazujúcimi interiéry – gotiku, renesnciu, barok a rokoko, ktoré
návštevník mohol reálne hľadať v prietoroch Starej radnice, na jej nádvorí a v Apponyiho
paláci.
Autorky programu a realizácia: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Odborná spolupráca na programe: Marta Janovíčková
Grafika a realizácia interaktívnych prvkov: Vladimíra Bahnová, Milan Rubický
Ilustrácie profesií v múzeu: Miroslav Regitko
Jazyková úprava: Zora Valentová
Na programe sa v roku 2018 zúčastnilo spolu 268 žiakov a 29 pedagógov, okrem toho bol
dostupný pre bežných návštevníkov.
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12/4 Detský ateliér Múzeum má budúcnosť
 Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
20. 1., 17. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 22. 9., 20. 10., 24. 11., 15. 12. 2018
Myšlienka podujatia sa tiahla celým jubilejným rokom. Podujatia boli výnimočnými
stretnutiami verejnosti s vyslancami – desiatimi umelcami a odbornými kurátormi MMB.
Rozhovory vo Faustovej sieni v Starej radnici predstavili dva pohľady na expozície
a zbierkové predmety. Po zaujímavých rozprávaniach verejnosť, najmä rodiny, prešli do
výtvarného ateliéru. Ich cieľom bolo vytvoriť grafiky objektov, zbierkových predmetov
postupne všetkých desiatich múzeí. Vzniknuté diela účastníkov boli zaradené do výtvarnej
súťaže. Odborná porota v roku 2019 vyberie víťazné práce do pripravovanej publikácie s
názvom Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
Autorka projektu: Beáta Husová
Spolupráca a realizácia tvorivých dielní: Martina Pavlikánová
Autorka fotografií umelcov: Táňa Hojčová
20. 1. 2018 – Múzeum historických interiérov predstavili Lujza Garajová Schrameková a
Marta Janovíčková, historička umenia MMB
17. 2. 2018 – Múzeum Arthura Fleischmanna predstavili Lukáš Latinák a Zuzana Francová,
historička umenia MMB
24. 3. 2018 – Múzeum dejín mesta – Starú radnicu predstavili František Kovár a Elena
Kurincová, historička MMB
21. 4. 2018 – Múzeu farmácie – lekáreň U červeného raka predstavili Marián Miezga a Marta
Janovíčková, historička umenia MMB
19. 5. 2018 – Múzeum Antickú Gerulatu v Rusovciach predstavili Juraj „Šoko“ Tabaček
a Jaroslava Schmidtová, archeologička MMB
16. 6. 2018 – Múzeum J. N. Hummela predstavili Marián labuda ml. a Zuzana Francová,
historička umenia MMB
22. 9. 2018 – Múzeum vinohradníctva – Appponyiho palác predstavili Adela Vinczeová a
Elena Kurincová, historička MMB
20. 10. 2018 – Múzeum zbraní – Michalská veža predstavili Kristína Tormová a Daniel
Hupko, historik MMB
24. 11. 2018 – Hrad Devín predstavili Iveta Malachovská a Katarína Harmadyová,
archeologička MMB
15. 12. 2018 – Múzeum hodín – Dom u dobrého pastiera predstavili Patrícia Garajová
Jarjabková a Zuzana Francová, historička umenia MMB
Na projekte sa zúčastnilo 728 návštevníkov (deti i dospelí).
 Prišli k nám Rimania. Aktívny týždeň
14., 15. a 22. 5. 2018, Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Múzeum mesta Bratislavy pri príležitosti 150. výročia vzniku pripravilo trojdňový tematický
balík aktivít pre školy. Zámerom programu bolo upozorniť na význam NKP Rímsky vojenský
tábor Gerulata v Rusovciach.
Na projekte sa zúčastnilo 281 žiakov a 15 pedagógov.
 Fleischmann Arthur Tour 2018
1. 6. 2018, 08.30 – 13.00
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) v spolupráci s Trustees of the Arthur Fleischmann
Foundation realizovalo druhý ročník projektu Fleischmann Arthur Tour 2018, ktorého
cieľom bolo priblížiť život a dielo významného bratislavského rodáka, sochára Arthura
Fleischmanna. Súčasťou projektu bola výtvarná súťaž a celodenný tvorivý workshop. Téma
druhého ročníka: V zajatí anjelov.
Účastníci výtvarnej súťaže: 161 žiakov. Účasť na tvorivom workshope: 177 žiakov a 14
pedagógov.
36

12/5 Vzdelávacie programy NKP hrad Devín
 Stredoveké hradné zamestnania
26. 5., 15. 9. 2018
Autor: Zuzana Masárová, spolupráca: Bojník, Tostabur
Kto všetko sa podieľal na prevádzke stredovekého hradu? Aké povolania boli v stredoveku
bežné? Podujatie, ktoré priblížilo fungovanie stredovekej společnosti.
 Vedecké chodníčky na Devíne
NKP hrad Devín, 13. 5. 2018 (botanika), 24. 6. 2018 (ornitológia), 15. 7. 2018 (geológia), 19.
8. 2018 (archeológia)
Autor: Zuzana Masárová, spolupráca: Helga Kothajová, Samuel Pačenovský, Ján Madarás,
Katarína Harmadyová
Koľkokrát sa stáva, že sa prechádzate miestami bez toho, aby ste ich vnímali celistvo?
Podujatie, ktoré poskytlo návštevníkom nový pohľad na hrad Devín.
 Zaži prácu archeológa
NKP hrad Devín, 25. 8. 2018
Autori: Zuzana Masárová, Katarína Harmadyová
Celodenné podujatie, kde si návštevníci mohli vyskúšať prácu archeológa v simulovaných
podmienkach. Naučili sa základné techniky, s akými archeológ pri výskume pracuje, a tiež sa
zabavili pri objavovaní vzácnych nálezov.
13. PROPAGÁCIA MÚZEA V MASMÉDIÁCH
a) rozhlas
RTVS – Rádio Slovensko
4. 1. 2018 Nočná pyramída, riaditeľ múzea Peter Hyross
5. 2. 2018 rozhovor o hodinách a Múzeu mesta Bratislavy, Z. Francová
RTVS – Rádio Regina
23. 1. 2018 Hosťv štúdiu, rozhovor o múzeu mesta Bratislavy, P. Hyrosss, M. Janovíčková
12. 2. 2018 Okolo nás, okolo vás – seriál na týždeň,150 rokov bratislavského múzea, Príbehy
na týždeň, Detský ateliér MMB, B. Husová M. Pavlikánová
13. 2. 2018 Okolo nás, okolo vás – seriál na týždeň,150 rokov bratislavského múzea, Príbehy
na týždeň, Múzeum hodín – Dom u dobrého pastiera, Z. Francová, V. Segeš
14. 2. 2018 Okolo nás, okolo vás – seriál na týždeň,150 rokov bratislavského múzea, Príbehy
na týždeň, Múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka, M. Janovíčková, M. Antolíková
15. 2. 2018 Okolo nás, okolo vás – seriál na týždeň, 150 rokov bratislavského múzea, Príbehy
na týždeň, Apponyiho palác, M. Janovíčková
16. 2. 2018 Okolo nás, okolo vás – seriál na týždeň, 150 rokov bratislavského múzea, Príbehy
na týždeň, Múzeum Janka Jesenského, D. Hupko; Múzeum dejín mesta – spolky, E.
Kurincová
8. 3. 2018 Hosť v štúdiu, rozhovor o ženách – kurátorkách MMB, Z. Francová, E. Kurincová
5. 6. 2018 vyhlásenie víťazov súťaže Na trase múzeá, P. Hyross, B. Husová
24. 7. 2018 predstavenie nového formátu Hovory zo Starej radnice, B. Husová
6. 8. 2018 rubrika Viete, že? Hummelov odkaz v Bratislave (klavírne krídlo), rozhovor v
Múzeu J. N. Hummela, Z. Francová
13. 8. 2018 rozhovor o sochárovi A. Fleischmannovi a jeho tvorbe v Múzeu A. Fleischmanna,
Z. Francová
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15. 8. 2018 rozhovor na tému Rímske hry a význam Gerulaty, B. Husová, J. Schmidtová
23. 8. 2018 rozhovor a pozvánka na Rímske hry – Limes day 2018, B. Husová
3. 9. 2018 rozprávanie o Múzeu vinohradníctva, pozvánka Venujte 30 minút slávy MMB
s hosťom Adelou Vinczeovou, B. Husová
5. 10. 2018 relácia V múzeu, Múzeum mesta Bratislavy, B. Husová, M. Pavlikánová
9. 10. 2018 V uličkách... príbeh Michalskej veže, pri príležitosti 150. výročia MMB, B.
Husová
14. 12. 2018 Dom u Dobrého pastiera a jeho príbehy, B. Husová
15. 12. 2018 rubrika Prekvapilo nás – Múzeum mesta Bratislavy je neobyčajne pestré,
rozhovor o zbierkach umeleckých remesiel v MMB, Z. Francová
RTVS – Rádio Devín
19. 1. 2018 Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy, B. Husová
29. 5. 2018 Ranné zrkadlenie, história Múzea mesta Bratislavy a jeho význam v súčasnosti, P.
Hyross
RTVS – Radio Slovakia International – zahraničné vysielanie, nemecká redakcia
Z. Francová
relácia Hallo Freunde, vypracovanie a nahratie príspevkov v nemčine:
23. 2. 2018 Bratislavské tapisérie odkryté pred 115 rokmi / Bratislavaer Tapisserien vor 115
Jahren entdeckt
23. 3. 2018 Modrý kostolík / Blaue Kirche
20. 4. 2018 Ovidius Faust (repríza krátkej časti – 1´15´´, v rámci historického kalendára)
4. 5. 2018 Kostol a kláštor milosrdných bratov v Bratislave / Kirche und Kloster der
Barmherzigen Brüder
18. 5. 2018 Čierny sabat – požiar Podhradia v roku 1913 / Schwarzer Sabbat (1913)
15. 6. 2018 150 rokov Múzea mesta Bratislavy – 1. časť/ 150 Jahre Museum der Stadt
Bratislava
29. 6. 2018 150 rokov Múzea mesta Bratislavy – 2. časť /150 Jahre Museum der Stadt
Bratislava
24. 8. 2018 Kultúra a umenie v medzivojnovej Bratislave / Kultur und Kunst in Bratislava in
der Zwischenkriegszeit
30. 11. 2018 Jozef Arpád Murmann
Slovenská redakcia Maďarského rozhlasu, Szeged
Múzeum hodín – vysielané 3. 2. 2018 a opakované 7. 7. 2018, Z. Francová
b) televízia
RTVS 1
17. 2. 2018, 19.00 Správy RTVS, reportáž Múzeum mesta Bratislavy oslavuje 150 rokov
25. 2. 2018, 13.00 Slovensko v obrazoch – Dejiny múzea a význam múzea pre súčasnosť,
práca s návštevníkom, M. Janovíčková, B. Husová
27. 2. 2018, 8.00 Ranné správy RTVS, priama reportáž z Múzea dejín mesta v Starej radnici
k 150. výročiu a vyhlásenie súťaže Na trase múzeá, B. Husová
10. 5. 2018 Spravodajstvo RTVS, pozvánka do 150-ročného múzea, oslavy pokračujú aj
počas Noci múzeí a galérií, B. Husová
18. 5. 2018 Dámsky klub, reportáž o Múzeu mesta Bratislavy a výstave Generácie
Generáciám, B. Husová, M. Pavlikánová
20. 5. 2018 Spravodajstvo RTVS, rozhovor s autorkami výstavy Generácie generáciám, E.
Kurincová, M. Janovíčková (vysielané 26. 12. 2018)
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23. 6. 2018 FIDLIBUM, reportáž o Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť a interaktívnej
expozícii Načo nám je múzeum (interaktívna časť výstavy Generácie generáciám), B.
Husová, M. Pavlikánová
TA3
9. 4. 2018 rozhovor o Devíne, K. Harmadyová
TVBA (Televízia Bratislava)
10. 1. 2018, Metro dnes, 150. výročie vzniku MMB a dramaturgia osláv, B. Husová
12. 3. 2018, Metro dnes, aktuálne podujatia, oslavy 150. výročia MMB pokračujú
Ružinovská televízia
21. 4. 2018, Spravodajstvo, Venujte 30 minút slávy MMB, hosť Marián Miezga, B. Husová
Devínskonovoveská televízia
22. 8. 2018 rozhovor o Devíne, K. Harmadyová
c) tlač
Harmadyová
INBA, Podujatia na hrade Devín, apríl 2018
Husová
Bratislavský kuriér, Príbeh Starej radnice – virtuálna hra s fyzickým rozhraním, 4. júl 2018
(roč. XII, č. 7, s. 8)
Bratislavský kuriér, Hrad Devín: Sezóna 2018 je v plnom prúde, 4. júl 2018 (roč. XII, č. 7, s.
10)
INBA, 150 rokov Múzea mesta Bratislavy, február 2018, s. 4-5
INBA, 150 rokov Múzea mesta Bratislavy, rozhovor s riaditeľom Petrom Hyrossom, marec
2018, s. 8-9
INBA, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy, pozvánka na podujatie, marec 2018,
s. 9
INBA, Súťaž Na trase múzeá, Beáta Husová, marec 2018, s. 10
INBA, Netradičný betlehem, december 2018 – január 2019, s. 12
INBA, Príďte prežiť Príbeh Starej radnice, december 2018 – január 2019, s. 13
Kurincová
Propagácia kalendára o Kozicsovi pre The Slovak Spectator, formou otázok a odpovedí,
december 2018
Propagácia výstavy Generácie generáciám pre INBA formou rozhovoru, 11. 4. 2018
Schmidtová – Mathédesz
Rusovské noviny 2018/2, Máme skvost na pohľadanie
Schmidtová
Rusovské noviny 2018/august, Dostanú sa Rusovce do Zoznamu UNESCO?
Gabriella Gnetti: I Confini dell´Impero Romano. Il Limes Danubiono. Magazine Shopping
Milano Roma Firenze di settembre 2018,6
d) iné
Husová
Príbeh bratislavskej Starej radnice priblíži virtuálna hra,
https://www.teraz.sk/bratislava/pribeh-bratislavskej-starej-radnice-pri/332168-clanok.html
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Príbeh Starej radnice – virtuálna hra s fyzickým rozhraním,
http://www.kamdomesta.sk/bratislava/pribeh-starej-radnice-virtualna-hra-s-fyzickymrozhranim
V bratislavskom múzeu môžu aj cudzinci virtuálnou hrou spoznať premeny Starej radnice,
https://bratislava.dnes24.sk/v-bratislavskom-muzeu-mozu-aj-cudzinci-virtualnou-hrouspoznat-premeny-starej-radnice-318667
Príbeh Starej radnice, https://bratislavaden.sk/historia-bratislavskej-starej-radnice-oziva-vovirtualnom-svete/pribeh-starej-radnice-eva-vaskova-2-jpg/
Príbeh bratislavskej Starej radnice priblíži virtuálna hra,
https://www.teraz.sk/bratislava/pribeh-bratislavskej-starej-radnice-pri/332168-clanok.html
Čo môžete spoznať na poslednej výstave k 150. výročiu MMB?,
https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/52779-co-mozete-spoznat-na-poslednej-vystavek-150-vyrociu-mmb
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Lujza Garajová
Schrameková, https://www.youtube.com/watch?v=EJRCXP1r1nU
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Lukáš Latinák,
https://www.youtube.com/watch?v=J5oNHBT8GwA&t=51s
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Marián Miezga,
https://www.youtube.com/watch?v=pEdwJo7ipVQ
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – František Kovár,
https://www.youtube.com/watch?v=lo047wwFwY8
Youtube kanál MMB, Príbeh Múzea mesta Bratislavy – Video Mapping,
https://www.youtube.com/watch?v=6blyTmVzgp0&t=97s
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Juraj „Šoko“
Tabaček, https://www.youtube.com/watch?v=uMi0feCv6E8
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Marián Labuda ml.,
https://www.youtube.com/watch?v=u3gzJ7-kfnQ&t=48s
Youtube kanál MMB, Príbeh Starej radnice. Youtube kanál Múzea mesta Bratislavy,
https://www.youtube.com/watch?v=VpCiBvpaZcU&t=46s
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Adela Vinczeová,
https://www.youtube.com/watch?v=00Y5FkNN6V0&t=339s
Youtube kanál MMB, Načo nám je múzeum?, https://www.youtube.com/watch?v=PVwRRdweAk
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Kristína Tormová,
https://www.youtube.com/watch?v=8Za_OxmTaNI&t=36s
Youtube kanál MMB, Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Iveta Malachovská,
https://www.youtube.com/watch?v=Zs6hUfPt8-c
Youtube kanál MMB, Na trase múzeá,
https://www.youtube.com/watch?v=a2Gns0p2jP0&index=13&list=UUTFErUrpzdh7O6_fTZ
9V-DQ
Masárová
Propagácia podujatí hradu Devín na sociálnej sieti Facebook, založenie 9 udalostí, celkovo
oslovených 38,4-tisíc ľudí, interakcia s udalosťou na stránke 1,2-tisíc, 654 sledovateľov.
Propagácia hradu Devín na sociálnej sieti Instagram, získaných 217 sledovateľov.
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14. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
14/1 Konferencie, sympóziá, semináre
a) usporiadanie podujatia
 Historické výročia v roku 2018
Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
ŠPU, MPC – regionálne pracovisko Bratislava, Francúzskym inštitútom, Faustova sieň –
Stará radnica, 23. 1. 2018
Organizátori: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
 Seminár pre učiteľov etiky
Múzeum mesta Bratislavy, v spolupráci s MPC – regionálne pracovisko Bratislava, Detský
ateliér MMB, 26. 4. 2018, organizátori: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
 Prezentácia: J. Križanová: Reštaurovanie súboru historických fotografií
z pozostalosti J. N. Batku (1845 – 1917)
Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň, 4. 9. 2018, organizácia: Z. Francová
 Mesto a jeho pamäť
Múzeum města Bratislavy, Stará radnica – Faustova sieň, 17. – 18. 10. 2018
Zostavovateľka: Zuzana Francová
Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou zameraná na reflexiu rôznych aspektov
dokumentačných, výskumných a prezentačných aktivít vo vzťahu k dejinám Bratislavy a jej
kultúrnemu dedičstvu v období rokov 1868 – 2018 a priblíženie paralel a odlišností v histórii
aj v súčasnom fungovaní múzeí na Slovensku i v blízkom zahraničí.
 Príbeh Starej radnice
Seminár pre sociálnych pedagógov v spolupráci s MPC – regionálne pracovisko Bratislava,
Detský ateliér MMB, 8. 11. 2018, Beáta Husová, Martina Pavlikánová
b) spolupráca na usporiadaní
 Jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách
ZMS
Zväz múzeá na Slovensku, Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách, SNM –
Historické múzeum v Bratislave v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy
Stará radnica, Faustova sieň, 26. 2. 2018
 Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy
odborný seminár, Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy,
Stará radnica, Faustova sieň, 18. 6. 2018
 Stretnutie dokumentátorov Bratislavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Slovenské národné múzeum v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy
Stará radnica, Faustova sieň, 31. 10. 2018
c) aktívna účasť na konferenciách, seminároch
 Vedecká konferencia Res Pálffyana. Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava, 18. 1. 2018
D. Hupko: Adaptácia Jozefa Pálffyho st. na „nové“ pomery po vzniku Československej
republiky (1918 – 1920)
 Kolokvium: Výnimočné solitérne archeologické nálezy
SNM-Archeologické múzeum, 18. 4. 2018, SNM-AM, Žižkova 12, Bratislava
Schmidtová, J. – Barta, P. – Kovács: Nový fragment Hadriánovho vojenského diplomu
z Gerulaty
Mathédesz, Ľ. – Schmidtová, J.: Bronzová plastika z Čunova
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 2. Dunajská konferencia. Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj
– Váh. Kultúrne a turistické prepojenie Dunajského regiónu s ostatnými
regiónmi
Monoštorská pevnosť, Komárom, duna – part 1, 20. 4. 2018
Schmidtová, J.: Dunajský limes, naše spoločné kultúrne dedičstvo
 Odborné kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii
Slovenské olympijské a športové múzeum, 22. – 23. 5. 2018
Kurincová, E.: MMB – múzejná dokumentácia športu (minulosť a súčasnosť)
 Konferencia Email / Smalt
Technické muzeum, Brno, 29. 5. 2018
Francová, Z.: Emailový dekor na hodinách a hodinkách zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
 Odborný keramický seminár Slávnosť hliny 2018
téma: Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore
SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre, 30. 8. 2018
Francová, Z.: Náboženské motívy vo fajanse zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu
AÚ SAV, Mesto Nitra, Rím.-kat. cirkev Biskupstvo Nitra, Castellum, n. o., Nitra 6. – 7. 9.
2018
Harmadyová, K.: Archeologický výskum na hrade Devín. 105 rokov systematického aj
nesystematického výskumu
 Vedecká konferencia Pálffyovci. Dejiny čachtického rodu od 17. po 20. storočie
Mestské centrum kultúry Malacky, Malacky 12. 9. 2018
Hupko, D.: Poznámky k miestam posledného odpočinku červenokamenskej línie Pálffyovcov:
hrad Červený Kameň a Smolenice
 Konferencia Dunajský limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja. Dni
európskeho kultúrneho dedičstva 2018
Bratislavský samosprávny kraj, Divadlo SĽUK, Balkánska 31, Bratislava-Rusovce, 20. 9.
2018
Schmidtová, J. – Mathédesz, Ľ.: Rímsky vojenský kastel Gerulata
 Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou Mesto a jeho pamäť
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, Faustova sieň 17. 10. 2018
Francová, Z.: Výstavná prezentácia Múzea mesta Bratislavy v medzivojnovom období
Janovíčková, M.: Nerealizované expozície Múzea mesta Bratislavy v rokoch 1961 – 1989
Kurincová, E.: Ovídius Faust (1896 – 1972), najvýraznejšia osobnosť MMB v rokoch 1923 –
1945
 Vedecká konferencia Historické a kultúrne dedičstvo rodu Pálffy
Kultúrny dom Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji, 18. 10. 2018
Hupko, D.: Lucia Pálffyová, rod. Wilczeková (1862 – 1958) na cestách. Príspevok k výskumu
mobility aristokracie na sklonku existencie Rakúsko-Uhorska
 Konferencia V hľadaní prameňov
Vysoká škola výtvarných umení, 8. – 9. 11. 2018
Kurincová, E.: Fritz Scheidlin (1856 – 1964) a jeho fotografické stratégie
 Konferencia Dokumentácia osmičkových výročí v slovenských a českých
múzeách. Rok 1918 a tie ostatné
Organizátor ZMS, ICOM a SNM, 13. – 14. november 2018, Bratislava-Hrad
Kurincová, E.: Muzealizácia československej štátnosti v MMB
 Výročné stretnutie českých a slovenských klasických a rímsko-provinciálnych
archeológov
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 23. 11. 2018
Schmidtová, J. – Mathédesz, Ľ.: Výskumy, projekty, výstavy Gerulaty v uplynulom období
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 Fortifikačné systémy na území Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu (do
roku 1945)
Sympózium pri príležitosti 50. výročia vzniku Mestského ústavu ochrany pamiatok
v Bratislave, Faustova sieň, Múzeum mesta Bratislavy, 5. 12. 2018
Schmidtová, J. – Mathédesz, Ľ.: Limes Romanus a slovenská časť dunajského limesu
s dôrazom na Gerulatu
 Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918 – 1948
Katedra archeológie Bratislava; Bratislava, 3. – 6. 12. 2018
Harmadyová, K.: Výskum na hrade Devín v medzivojnovom období
d) pasívna účasť na konferenciách, sympóziách, seminároch
 Prezentácia Nová databáza centrálnej evidencie zbierkových predmetov múzeí a portál
Slovakiana, Slovenské národné múzeum, Bratislava 13. 3. 2018, D. Hupko
 CSTI 2018 Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva
v 21. storočí, SNM, STU, 7. – 9. 3. 2018, R. Schmidt
 Seminár Osirelé diela, Slovenské národné múzeum a Národné osvetové centrum,
Bratislava, 18. 4. 2018, D. Hupko
 Odborné kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii, Slovenské
olympijské a športové múzeum, Bratislava, 22. 5. 2018, D. Hupko
 Odborný seminár Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování
vnitřního prostředí, Národní památkový ústav, Moravská galerie, Technické muzeum,
Brno, 14. 6. 2018 (I.), 15. 11. 2018 (II.), Hupko, Rubický, Sedlár, Schmidt, Tomsó
 Konferencia Bratislavské korunovácie v kontexte Európy, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca, 25. 6. 2018, Z. Francová
 Prezentácia: J. Križanová: Reštaurovanie súbor historických fotografií z pozostalosti
J. N. Batku (1845 – 1917), Faustova sieň, 4. 9. 2018, Francová, Holičková,
Janovíčková, Sedlár
 Seminár Technológie pre múzeá a galérie, City Light Slovakia, s. r. o., Bratislava 19.
9. 2018, D. Hupko
 Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR,
Zväz múzeí na Slovensku, Slovenské národné múzeum, Banská Bystrica, 3. 10. 2018,
Hupko, Hyross, Janovíčková, Pospíšilová, Štofová
 Stretnutie dokumentátorov Bratislavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Slovenské národné múzeum a Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava, 31. 10. 2018, D.
Hupko
 Odborný seminár k 100. výročiu vzniku Československa. Slovensko v Československu.
Otázky sto rokov po vzniku spoločného štátu, HÚ SAV, Moyzesova sieň, FFUK,
Bratislava, 29. 10. 2018, Francová, Kurincová
 Vedecká konferencia Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých
múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií
ČR, ČV ICOM, SK ICOM, Bratislava, 13. – 14. 11. 2018, Falathová, Francová,
Hupko, Janovíčková
 Konference konzervátorů a restaurátorů, Metodické centrum konzervace TMB
v spolupráci s Komisí konzervátorů – restauratorů AMG a Regionálním muzeem
v Mikulově, 11. – 13. 9. 2018, Rubický, Sedlár, Tomsó
 Mesto a jeho pamäť, vedecká konferencia, Múzeum mesta Bratislavy, 17. – 18. 10.
2017, Falathová, Holčík, Sedlár
 Konference Průzkum a restaurování povrchových úprav na dřevě, Ústav chemie PřF
MU a VOŠ restaurátorská Brno, 26. 10. 2018, Holičková, Rubický, Sedlár, Tomsó
 6. medzinárodná falaristická konferencia, Faustova sieň, 27. 10. 2018, Z. Falathová
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 Školenie Nový program na evidenciu zbierok MUSAION
 Účasť na odborných školeniach firmy Musoft z ČR v MMB 11. 4. a 7. 11. 2018,
dokumentátori, kustódi a kurátori MMB
 Fortifikačné systémy na území Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu (do roku
1945), sympózium mesta pri príležitosti 50. výročia vzniku Mestského ústavu ochrany
pamiatok v Bratislave, Faustova sieň, 5. 12. 2018, K. Harmadyová
14/2 Odborná činnosť
a) príspevky zadané do tlače
Francová
 Emailový dekor na hodinách a hodinkách zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
Kolektívna monografia SMALT / EMAIL. Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová
úprava kovů. Technické muzeum v Brně (Stöhrová, P., editor), 19 strán
 Dve devínske zástavy (korúhvy) a ich reštaurovanie
(spoluautorky: Ľuba Wehlend – Svetlana Ilavská-Cuperová – Sylvia Birkušová)
Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava XXX, 2018, 16,5 strán
 Vedecká konferencia Mesto a jeho pamäť
Archívny almanach, vyd. Ministerstvo vnútra SR, 5 strán
 Mesto a jeho pamäť – vedecká konferencia Múzea mesta Bratislavy
Múzeum, 2019, č. 1, 3 strany
 Náboženské motívy v diele keramikára Ferdiša Kostku
Katolícke noviny, 3,8 strany
Harmadyová
 Archeologický výskum na hrade Devín. 105 rokov systematického aj nesystematického
výskumu
Zborník z konferencie 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu
Janovíčková
 Nerealizované expozície Múzea mesta Bratislavy v rokoch 1961 – 1989
Zborník MMB z konferencie Mesto a jeho pamäť, 15 strán
Kurincová
 Vojna z druhej strany, informačný text o výstave
časopis Ethnologia Europae Centralis, 2 strany
 Muzealizácia československej štátnosti v MMB
Zborník z konferencie ZMS konanej 13. – 14. 11. 2018, 8 strán, 9 obrázkov
 Ovídius Faust najvýraznejšia osobnosť MMB v rokoch 1923 – 1945
Zborník MMB z konferencie Mesto a jeho pamäť, 15 strán
b) odborné materiály
Francová
- vypracovanie návrhu na nomináciu na výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok
2017 kategória akvizície – obrazové hodiny s vedutou Bratislavy
Janovíčková
- podklady pre úpravu programu na spracovanie zbierok MUSEION
- návrh na novelizáciu zákona č. 2016/2009 o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Kurincová
- text o dejinách múzea na emisnú známku vydanú k 150. výročiu MMB
- text a výber 13 ks fotografií pre propagačný kalendár Prešporský kalendár na rok 2019
pripravený občianskym združením Bratislavské rožky
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Rubický, Tomsó
- vytvorenie slovníka reštaurátorských materiálov pre databázu dokumentačného
systému MUSEION
Rubický
- vypracovanie návrhu systému na určenie stavu zbierkového predmetu s názvom:
Triedy stavu zachovalosti zbierkových predmetov
- vypracovanie návrhu systému pre priebežnú starostlivosť o zbierkové predmety
v depozitároch a expozíciách formou tabuliek
c) posudky
Harmadyová
- vypracovanie 15 posudkov k výskumným dokumentáciám z archeologických
výskumov pre Pamiatkový úrad SR
Hupko
- recenzný posudok na skriptum: DOLÁK, Jan. Sběratelství a sbírkotvorná činnost
muzeí. Bratislava, Univerzita Komenského, 2018, 143 s. ISBN 978-80-223-4553-8
- lektorský posudok na monografiu: HANKO, Jaroslav. Posledná modrokamenská
grófka. [Modrý Kameň]: vlastným nákladom, 2018, 100 s. ISBN 978-80-570-0510-0
- recenzný posudok na monografiu: ŠVÁČOVÁ, Soňa. Pamätný dom Jozefa Gregora
Tajovského v Tajove. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné
múzeum, 2018, 77 s. (v tlači)
Janovíčková
- rezenzné posudky na príspevky do zborníka Zbrane a strelivo v zbierkach múzeí,
Vojenský historický ústav Bratislava, Zväz múzeí na Slovensku, 2018
d) odborné konzultácie
Francová
- projekt odd. komunikácie MMB: Príbeh Starej radnice – interaktívna virtuálna hra –
pripomienkovanie textov a popisov k obrázkom, spolupráca pri výbere obrázkov
- Dr. Löhnert – arcivojvoda Ludwig Salvator – materiály v AMB
- Patrícia Ballx, GMB – diela K. Frecha v MMB
- Ján Daubner, doktorand na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, odbor réžia
dokumentárnej tvorby – F. Liszt – predmety v zbierkach MMB
- Zemplínske múzeum v Michalovciach, v spolupráci so Z. Valentovou vyplnenie
dotazníka týkajúceho sa výskumu zameraného na čierny – zadymovaný keramický
riad v múzeách
Holičková
- Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica – klimatické hodnoty v expozícii na
Starom zámku, obhliadka priestorov, vypracovanie odporúčania na uchovávanie
zbierok
Janovíčková
- projekt odd. komunikácie MMB: Príbeh Starej radnice – interaktívna dotyková
virtuálna hra, pripomienkovanie textov
- Vysoká škola výtvarných umení – katedra reštaurovania, Workshop o balení a uložení
zbierkových predmetov z textilu v spolupráci s International Institut for Conservation
– poskytnutie zbierkových predmetov a konzultácie o materiáloch a spôsoboch
adjustácie
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Kurincová
- fotografické albumy v zbierkach MMB, žiadateľ Lucia Almásiová, SNG
- rodina Palugyay, výskum v zbierkach MMB pre Janu Oršulovú
- konzultácie ohľadom lósov a dlhopisov pre diplomantku Švecovú
e) prednášky
Francová
 Obrazové hodiny s vedutami Bratislavy v zbierkach MMB
power-pointová prezentácia, revue Pamiatky a múzeá č. 2/2018, SNM Vajanského nábrežie,
knižnica, 26. 5. 2018
 Vznik Múzea mesta Bratislavy (1868) a jeho história do roku 1918
pre OZ Bratislavské rožky/Pozsonyi Kifli, Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň, 24. 4.
2018
 Remeslá, obchod a vinohradníctvo v Bratislave
prednášky s power-pointovou prezentáciou pre frekventantov kurzu vlastivedných
sprievodcov (BKIS) 11. 1. 2018 a 22. 11. 2018
f) metodická činnosť
 zabezpečenie a vedenie odbornej praxe:
Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
Odborná prax pre študentov 2. ročníka: N. Letenayová, M. Krištofík
Odborná a diplomová prax Bc. Barbora Káňová
Vedenie praxe: Janovíčková
Spolupráca: odd. komunikácie, odd. reštaurátorov, odd. dokumentácie
g) činnosť v komisiách, v radách a pod.
Francová
Komisia pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, člen
Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, člen
Redakčná rada Zborníka SNM História, člen
Redakčná rada revue Pamiatky a múzeá, člen
Knižničná rada MMB, predseda
Harmadyová
Komisia pre tvorbu zbierok archeologických MMB, člen
Subkomisia Odborno-metodickej komisie pre archeológiu Pamiatkového úradu SR
Holčík
Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum karpatských Nemcov, člen
Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, člen
Komisia pre 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 historických 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
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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 historických MMB, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok archeologických MMB, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum židovskej kultúry, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum Bojnice, člen
Komisia pre tvorbu zbierok SCD – Slovenské múzeum dizajnu, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok Múzeum ÚĽUV-u, predseda
Odborná komisia pre odborné činnosti ZMS, člen
Redakčná rada časopisu Múzeum, člen
Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen
Kurincová
Redakčná rada Zborníka SNM História, člen
Archívna rada SNM, člen
Komisia pre tvorbu zbierok SOV-SO ŠM, člen
Komisia pre tvorbu zbierok historických MMB, člen
Knižničná rada MMB, člen
Pospíšilová
Komisia pre tvorbu zbierok archeologických MMB, tajomník
Rubický
Komisia pre tvorbu zbierok historických MMB, člen
Schmidtová
Komisia pre tvorbu zbierok archeologických MMB, člen
Komisia pre zápis slovenskej časti Limesu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
Šurdová
Knižničná rada MMB, člen
Štofová
Komisia pre tvorbu zbierok, tajomník
14/3 Študijné cesty
Holičková
Študijná cesta a reštaurátorská prax vo firme Studiou Leonardo v Bologni (Taliansko), jún –
august 2018
Sedlár
Stáž v Experimentální kovolitecké dílny centra konzervace v Technickom múzeu v Brne
Študijná cesta pracovníkov MMM do Prahy 10. – 12. 10. 2018
Navštívené výstavy: Kelti, Národní muzeum Praha, Konzervovaná minulosť, Praha 18481918 (Muzeum hlavního města Prahy), Krásná Jizba, Hana Podolská – legenda české módy,
nová budova depozitára (Uměleckoprůmyslové muzeum Praha)
14/4 Zvyšovanie vzdelania
Sedlár Milan
- Vyššia odborná škola Turnov, štúdium reštaurovania kovov a organolitov
Peter Tomsó
- Filozofická fakulta UK, katedra etnológie a muzeológie, štúdium muzeológie
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15. PROJEKTY
15/1 Fond na podporu umenia
Garant: Francová
 Reštaurovanie dvoch maľovaných zástav z bratislavského mestského lazaretu
Podprogram 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov – žiadosť č. 18-541-02878
Celkový rozpočet: 13 520 €, projekt bol podporený sumou 10 000 €.
Začala sa realizácia projektu, termín jeho ukončenia je 30. 6. 2019.
 Akvizícia mramorového portrétu básnika Ady Endreho od Arthura Fleischmanna
z roku 1936
Podprogram 5.2.2 Akvizícia múzeí – žiadosť č. 18-522-04479
Celkový rozpočet: 7 500 €, projekt bol podporený sumou 7 100 €.
Začala sa realizácia projektu, termín jeho ukončenia je 30. 6. 2019.
Garant: Husová, Pavlikánová
 Príbeh Starej radnice – interaktívna virtuálna dotyková hra
Podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť múzeí, žiadosť č. 18-521-01875
Projekt bol podporený sumou 25 000 €.
15/2 Dotačný program Ministerstva kultúry SR Obnovme svoj dom
Garant: Schmidtová
 Rímsky kastel Gerulata č. 344/0. Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie areálu
múzea Antická Gerulata. Lokalita 4.
Program 1.1, kód žiadosti 5XN2886C2U, projekt podporený sumou 10 000 €.
15/3 Dotačný program Bratislavského samosprávneho kraja
Garant : Husová, Pavlikánová
 Načo nám je múzeum? Interaktívny program v rámci výstavy Generácie generáciám
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená sumou 2 100 €.
16. KNIŽNICA
16/1 Počet prírastkov za daný rok, forma získania, celkový stav
Prírastok kníh za rok 2018
2 885 titulov
Z toho:
kúpou
59
darom
63
výmenou
61
na zmluvu
19
vlastné publikácie 3
prevod farmaceutickej knižnice, pôvodne súčasti Múzea farmácie 2 683 ks
Stav knižnice k 31. 12. 2018
36 574 titulov
Suma vynaložená na nákup kníh v roku 2018: 1 609,45 €
16/2 Výpožičky
Prezenčné výpožičky (knihy + časopisy)
Absenčné výpožičky (knihy + časopisy)
Návratky (knihy + časopisy)

99
292
247
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Návštevníci knižnice spolu
- z toho MMB
- z toho externí návštevníci

195
182
13

16/3 Elektronické spracovanie knižných titulov
Prírastok za rok 2018
202
Počítačové spracovanie (celkový počet)
12 813
16/4 Iné práce súvisiace s prevádzkou knižnice
-

revízia knižničného fondu – časť knižnice O. Fausta, farmaceutická knižnica, knihy
požičané pracovníkmi MMB (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 Knižničnej rady

vedenie knižnice: Šurdová
17. NÁVŠTEVNOSŤ EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV

MÚZEUM
Antická Gerulata
Rusovce

Bratislavské

Spolu

Platiaci

Rímske

Neplatiaci mestské dni Noc múzeí hry

5 484

2 086

3 398

325

94

Múzeum J. N. Hummela
Múzeum A.
Fleischmanna

1 211

414

797

294

29

1 928

745

1 183

161

186

Múzeum hodín

6 387

4 313

2 074

575

748

Múzeum farmácie

5 729

3 193

2 536

751

609

27 997

22 797

5 200

2 451

1 569

9 672

2 086

7 586

665

522

35 121

25 292

9829

3 661

2 353

NKP hrad Devín

203 894

186 195

17 699

6 505

1 898

SPOLU

297423 247 121

50 302

15 388

8 008

Michalská veža
Apponyiho palác
Stará radnica
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2 500

2 500

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 veža – Múzeum zbraní, Michalská 22
4. Múzeum farmácie, Michalská 26
5. Múzeum hodín, Mikulášska 2
6. Múzeum J. N. Hummela, Klobučnícka 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 Dúbravka, Dúbravčická ul.
13. Depozitár, Žatevná 2
14. Depozitár, Ivanská cesta
2. ČINNOSŤ ODDELENIA PREVÁDZKY
a) zabezpečenie technického chodu budov a objektov
Základné činnosti:
- ochrana objektov a budov, fyzická a technická, kamerový systém, EZS, EPS
- revízie a technické kontroly – plynových zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov,
elektrického zariadenia, výťahov, bleskozvodov, EPS, EZS
- školenia a požiadavky vyplývajúce z BOZP, CO a PO
- správa telekomunikačných zariadení
- správa a prevádzka audio a video zariadení
- autodoprava – prevádzka a údržba vozidiel FIAT DOBLO a ŠKODA Octavia
- vykurovanie objektov
- upratovanie objektov a budov – letná a zimná údržba
- odstraňovanie porúch a havárií
- pripomienkovanie zmluvných vzťahov z technického hľadiska
- zariaďovanie skladových priestorov a montáž regálových systémov
- zabezpečovanie subdodávateľských činností – deratizácia, sťahovacie práce
- súčinnosť prác s magistrátom hl. m. SR Bratislavy pri mestských akciách
- zabezpečovanie autodopravy
- zabezpečenie monitoringu verejnej kanalizácie na Primaciálnom nám.
- zabezpečenie technických podmienok výstav, spolupráca na inštalácii výstav
- technické zabezpečenie a realizácia konferencií v priestoroch Starej radnice
a Apponyiho paláca
b) ostatné pravidelné činnosti
- servis plynových zariadení
- zabezpečenie deratizácie objektov
- zabezpečenie externých aktivít v priestoroch MMB – koncerty, prehliadky,
ochutnávky vín, šermiarske podujatia, prednášky, spolupráca na projektoch magistrátu
– zabezpečenie technického zázemia, servis pri prenájmoch priestorov
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-

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 paláca

c) práce na jednotlivých objektoch
Stará radnica
Zabezpečenie odvlhčenia výstavných priestorov
Inštalácia výstav
Zabezpečenie podujatí a programov vo vlastnej réžii – 21
Zabezpečenie podujatí a programov v spolupráci s organizáciami mesta alebo súkromnými
spoločnosťami – 10
Viacnásobné čistenie kanalizačnej šachty na Primaciálnom námestí z dôvodu poškodenej
kanalizačnej prípojky – cca v 2-mesačnej periodicite
Zabezpečenie osvetlenia expozície a kancelárskych priestorov – výmena redukcií, žiaroviek –
457 ks
Oprava elektrických rozvodov v suterénnych priestoroch
Čistenie odkvapových žľabov od vtáčieho trusu
Spolupráca s prevádzkovateľmi kamerového systému na Hlavnom nám.
Spolupráca s mestom na celomestských podujatiach zabezpečovaním technického zázemia
Čistenie nádvorí z dôvodu zabezpečenia objektu proti vnikaniu povrchových vôd do
suterénnych priestorov
Otvorenie novej zasadacej miestnosti
Apponyiho palác
Zabezpečovacie práce pri prenájme priestorov
Čistenie odkvapových zvodov a vonkajších vpustí
Oprava zatekania v suteréne objektu
Udržiavacie práce – výmeny prvkov klimatizačnej/vykurovacej sústavy v objekte
Čistenie dlažby a vsakovacieho systému na nádvorí
Výmena osvetľovacích zariadení – 112 žiaroviek
Maľovanie vstupnej časti do suterénnych priestorov
Múzeum zbraní – Michalská veža
Zabezpečovanie prác pri prieskumných prácach k projektovej dokumentácii
Opravy osvetľovacích zariadení v priestoroch expozičnej časti
Oprava vodovodných rozvodov a kanalizačného potrubia
Oprava a výmena svietidiel (35 ks) a elektroističov
Odstránenie grafitov v podbrání, nová maľovka 2-krát v roku – spolu 63 m2
Prevádzka osvetlenia podbránia veže
Oprava a údržba vežových hodín
Oprava strešného okna a zábradlia v časti krovovej konštrukcie
Zabezpečenie prevádzky projektu Videopoint
Spolupráca s MČ Staré Mesto
Múzeum farmácie – U červeného raka
Oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovka okeníc
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Opravy vodovodného systému
Oprava systému zabezpečenia objektu
Múzeum hodín – U Dobrého pastiera
Odstránenie grafitov na stenách objektu, nová maľovka 2-krát v roku
Oprava strešnej krytiny pri zatekaní do objektu
Čistenie vstupných dverí od grafitov, ošetrenie náterom
Oprava vykurovacieho kotla na zabezpečenie TUV
Výmena poškodenej strešnej krytiny
Oprava fasádnych prvkov na objekte
Múzeum J. N. Hummela
Oprava elektrických rozvodov
Výmena osvetľovacích telies – 6 ks
Čistenie dlažby nádvoria
Inštalácia vitrín pre výstavu
Zabezpečenie funkčnosti vykurovania expozície
Múzeum J. Jesenského
Zabezpečenie čistoty a udržiavacie práce v exteriéri a interiéri
Riešenie poruchy napojenia na telefónnu sieť
Starostlivosť o zeleň
Múzeum A. Fleischmanna
Výmena žiaroviek v expozícii – 22 ks
Oprava vstupných dverí
Oprava vodoinštalačných zariadení sociálneho zázemia
Udržiavacie prácu na vstupnom schodisku
Múzeum Antická Gerulata – Rusovce
Oprava netesností strešnej konštrukcie vonkajšieho úložného priestoru voči lietajúcemu
hmyzu
Odstránenie náletových rastlín na objektoch archeologických prvkov a ich likvidácia
Oprava oplotenia areálu
Čistenie areálu na plochách patriacich MMB a za oplotením areálu
Oprava vodoinštalačných zariadení a elektrických zariadení
Zabezpečovanie akcií v rámci programov MMB
NKP hrad Devín
Spolupráca pri opravách telekomunikačných zariadení
Zabezpečovanie autodopravy
Inštalačné a elektropráce spadajúce do rozsahu malých opráv
Oprava poruchy vnútroareálového osvetlenia
Opravy čerpadla zdravotechnického zariadenia
Zabezpečenie nových skladových buniek
Spolupráca pri zabezpečovaní akcií poriadaných v areáli NKP
Depozitár, Beblavého ul.
Oprava telies vykurovacieho systému
Opravy netesnosti okien
Vyčistenie odvapových žľabov
Výmena žiaroviek
Čistenie suterénnych priestorov
Viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovanie fasády
Depozitár, Ivanská cesta 23
Čistenie strechy objektu a strešných zvodov od listov stromov
Demontáž starých regálových zostáv a montáž nových regálových zostáv
52

Oprava stĺpikov pre vyhradené parkovisko
Likvidácia dreveného a papierového odpadu
Depozitár Dúbravčice
Oprava elektrického vedenia a rozvodov v areáli
Čistenie areálu
Oprava vstupnej brány a oplotenia objektu
Likvidácia vyradených a nepotrebných predmetov
Depozitár Dúbravka
Čistenie priestorov depozitára a jeho okolia
Zabezpečovanie opráv bezpečnostného systému objektu
Oprava strešnej krytiny
3. ZABEZPEČOVANIE PREVÁDZKY NKP DEVÍN
a) pravidelné činnosti
- komunikácia a spolupráca s organizátormi podujatí, zabezpečovanie realizácie
podujatí
- administratívna činnosť spojená s prevádzkou hradu
- zabezpečovanie zásob tovaru do predajne suvenírov, jeho výdaj na predaj
- údržba areálu (čistenie, kosenie, trhanie buriny, pílenie kríkov)
- čistenie areálu hradu (lampy, kaplnka, kanále, vpuste a odtokové žľaby na nádvorí,
vytrhávanie buriny, zametanie chodníkov)
- údržba 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
b) riešenie aktuálnych problémov
- zriadenie sociálnej siete Instagram pre hrad Devín
- zabezpečovanie formy na prečistenie kanalizácie, monitoring a kontrola vodných šácht
počas havárie kanalizácie na strednom nádvorí
- vypratávanie skladov a ich demontáž, reklamácie nových skladov, skladače nového
nábytku a sťahovanie
- zriadenie odvlhčovaciejo zariadenia v technickej miestnosti na hornom hrade
- demontáž predmetov poškodených plesňou v priestoroch expozície na hornom hrade

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
Mgr. Zuzana Falathová, najnovšie dejiny a história fotografie
Mgr. Zuzana Francová, umelecké remeslo (kovy, sklo, keramika, hodiny), sakrálne a
výtvarné umenie
PhDr. Štefan Holčík, staršie dejiny
PhDr. Daniel Hupko, PhD., literárna história a všeobec. história
Mgr. Marta Janovíčková, zariadenie domácnosti
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PhDr. Jaroslava Schmidtová, archeológia – doba rímska
PhDr. Zora Valentová, etnológia
Oddelenie dokumentácie
PhDr. Daniel Hupko, PhD., vedúci oddelenia
Marta Bukovčáková, vedenie agendy fotodokumentácie, správa zbierkového fondu
fotografií a pohľadníc
Ing. Júlia Dinušová, správa zbierok textilu a etnografie
Mgr. Anna Pospíšilová, vedenie odbornej evidencie zbierkového fondu
Silvia Sternmüllerová, fotodokumentácia
Bc. Jana Štofová, vedenie agendy dokumentácie zbierkových predmetov
Mgr. Monika Šurdová,vedenie knižnice MMB
Radko Schmidt, dokumentačné práce, správa zbierky zbraní, zbierky umelecké remeslo
UR,U2, zbierky lapidária
Oddelenie reštaurátorov
Mgr. Milan Rubický, vedúci oddelenia, polychrómované a zlátené drevo, kameň
Mgr. Soňa Holičková, kovy
Milan Sedlár, kovy
Peter Tomsó, drevo
Oddelenie komunikácie a tvorby programov
PhDr. Beáta Husová, vedúca oddelenia, tlačové informácie, koncepcie programov
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., múzejná pedagogička
Jana Graňová, zabezpečenie prevádzky expozícií
Hrad Devín
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD., vedúca oddelenia, archeológia
Mgr. Alexandra Číková, archeológia
Mgr. Zuzana Masárová, manažér kultúry
Jitka Koňakovská, dokumentarista a admin. zam.
Štefan Gaál, technické zabezpečenie prevádzky
Strážnici
Vojtech Šlosár (do 31. 1.), Miroslav Macejko, Branislav Karel (do 31. 5.), Ivan Mikulec
(do 6. 9.), Andrej Malina (do 13. 6.), Ing. Gabriel Malina, Ján Pavlák, Ing. Peter
Szemzö (do 31. 10.), Vladimír Lustig (od 16. 5.), Mojmír Polakovič (od 1. 12.).
Ekonomické oddelenie
Natália Boďová, vedúca oddelenia, personálna práca
Katarína Čerešňová, účtovníčka, správa majetku
Mária Belešová, mzdová účtovníčka
Oddelenie prevádzky
Peter Rajkovič, vedúci oddelenia
Albín Hárši, technické zabezpečovanie prevádzky
Ľudovít Manduch, technické zabezpečovanie prevádzky
Ivan Salama, technické zabezpečovanie prevádzky
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Informátori:
Stará radnica: Ladislav Madžo, Marian Spišiak, Igor Hrušovský, Marian Horváth,
Vincent Racek
Depozitár Dúbravka: Ján Juck, Milan Menďan, Jozef Kertész, Rudolf Neumar, Jozef
Srna
Depozitár Ivanská cesta: Mgr. Anton Fiala, JUDr. Milan Janičko, Ľudovít Pračko
Upratovačky:
Darina Kollárová, Judita Pálinkášová, Viera Koreňová, Mária Pripková (od 11. 6.)
Zamestnanci jednotlivých tematických múzeí MMB v roku 2018
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
7 os - asistent expozície
Múzeum dejín mesta BA
2 os - pokladník
17 os - asistent expozície
Múzeum Antická Gerulata
2 os - pokladník + lektor
Spolu
13 os - pokladník
32 os - asistent expozície

V. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE
a) charakteristika hospodárenia
Prioritnou úlohou hlavnej činosti múzea na rok 2018 bol projekt k 150. výročiu založenia
Múzea mesta Bratislavy.
Zámer:
Projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy
Cieľ

Ukazovateľ

Cieľová hodnota

Komplexne spracovať
dejiny múzea
v kontexte dejín mesta
a prezentovať výsledky
výskumu a podujatia
pre verejnosť pri
príležitosti 150.
výročia založenia
múzea v roku 2018

- plnenie vedeckovýskumnej úlohy na
tému dejín múzea
- realizácia výstavy
a sprievodných
podujatí

- realizácia výstavy
- vydanie knihy
Vo víre dejín
- realizácia odbornej
konferencie
- sprievodné
aktivity, prezentácie,
prednášky

55

Vyhodnotenie za
rok 2018
Realizácia a otvorenie
výstavy Generácie
generáciám
Vydanie monografie
Vo víre dejín
Uskutočnenie
konferencie Mesto
a jeho pamäť
Sprievodné podujatia:
Videomaping Príbeh
múzea
8 častí programu

Rekonštrukcia NKP
hrad Devín

objem finančných
prostriedkov na
rekonštrukciu arch.
náleziska Cella di
Memoria

100 000 €

Venujte 30 minút slávy
múzeu mesta
Bratislavy
Hovory zo Starej
radnice
Vyhodnotenie súťaže
Na trase múzeá
Uskutočnila sa
rekonštrukcia NKP
hrad Devín (Cella
memoria)
Skut. náklady:
78 118,15 €

Náklady na projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy na rok 2018 predstavujú
čiastku 152 256,42 €.
Popri tejto hlavnej úlohe sme zabezpečovali základné úlohy našej inštitúcie, akými sú
zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa, základná evidencia, obrazová
dokumentácia, samotné odborné spracovanie a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou
formou.
Okrem týchto hlavných a základných úloh múzeum plnilo i ďalšie úlohy v súvislosti s
plánovanými kultúrno-spoločenskými aktivitami, ako boli napr. podujatia v rámci Detského
ateliéru – Múzeum má budúcnosť, vzdelávacie progamy pre školy, seniorov, Hovory zo Starej
radnice, Bratislavské mestské dni 2018, Noc múzeí a galérií 2018, Rímske hry a Limes Day
2018, Bratislavské korunovačné dni – Prvý detský korunovačný sprievod, podujatia
historického šermu na NKP hrad Devín, Devínske povesti, Stredoveké hradné zamestnania,
Prichádzajú kaukliari, prezentované boli výstavy Generácie generáciám – výstava k 150.
výročiu vzniku Múzea mesta Bratislavy, Magická osmička v dejinách Slovenska na hrade Devín
a ďalšie.
V oblasti správy a prevádzky bola činnosť múzea 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 Ivanskej ceste v
Bratislave, ktorá slúži ako depozitár a nachádzajú sa tu aj reštaurátorské dielne.
Hospodárili sme s finančnými prostriedkami získanými:
-

Vlastné zdroje…
983 644,03 €
Fond na podporu umenia z r. 2017 …..
44 200,00 €
Fond na podporu umenia r. 2018 …
47 743,00 €
MK SR – dotácia …
10 000,00 €
Bratislavský samospráv. kraj (dotácia) …
2 430,00 €
Príspevok z rozpočtu obce (bežný transfer) 1 060 046,00 €
Príspevok z rozpočtu obce (kapitál. transfer) 115 546,15 €
celkom
2 263 609,18 €

Hospodárenie organizácie bolo ukončené nasledovne:
výnosy: 2 472 029,21 €
náklady: 2 385 544,88 €
Hospodársky výsledok + 86 484,33 predstavuje účtovná položka “Náklady budúcich období”.
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V zmysle uzatvorenej Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve zo dňa 8. 10. 2018 s budúcim
prenajímateľom LP Real & Consult, s. r. o., Bratislava bola prenajímateľovi vyplatená peňažná
zábezpeka.
Predmetom nájmu bude novovybudovaná stavba, ktorá bude slúžiť pre Múzeum mesta
Bratislavy ako depozitárny priestor.
b) príjmy organizácie
Vlastné príjmy, akými sú napr. príjmy zo vstupného, predaja propagačného materiálu, príjmy z
prenajatých pozemkov, budov, priestorov dosiahli za rok 2018 plánovanú výšku.
Najväčším zdrojom vlastných príjmov boli finančné prostriedky získané za vstupné a predaj
propagačného materiálu. Najvyššie príjmy zo vstupného a predaja propagačného materiálu sme
i v tomto roku zaznamenali v Národnej kultúrnej pamiatke Devín, avšak i v Múzeu zbraní a
Múzeu dejín mesta – Stará radnica.
V oblasti zmluvných, príležitostných prenájmov, služieb spojených s nájmom, archeologickým
výskumom sa nám taktiež plán podaril naplniť.
Poskytovali sme krátkodobé komerčné prenájmy rôznym inštitúciám, prepožičiavali sme
reprezentačné priestory a Faustovu sieň na komerčné účely, na prednáškové akcie, nádvorie
Starej radnice a areál NKP hrad Devín na usporadúvanie osláv, reklamných akcií a pod.
Poskytovali sme taktiež zmluvný prenájom – časť nebytových priestorov v objekte Múzea
hodín na Židovskej ulici na prevádzkovanie kaviarne, nebytové priestory na prevádzkovanie
reštaurácie v objekte Apponyiho palác, podbránie Starej radnice na prevádzkovanie kaviarne
spojenej s predajom výrobkov chránených dielní.
Vykonávaný bol archeologický prieskum a výskum na stavbách rodinných domov v mestskej
časti Bratislava-Rusovce, archeologický výskum na hrade Devín.
Oblasť ostatných finančných výnosov reprezentujú finančné prostriedky získané od:
- Fondu na podporu umenia pre projekty
- Príbeh Starej radnice – interaktívna dotyková virtuálna hra ...
25 000,00 €
- Stredoveké hradné zamestnania…
2 000,00 €
- Reštaurovanie dvoch maľovaných zástav z bratislavského
mestského lazaretu…
10 000,00 €
- Akvizícia mramorového portrétu básnika Ady Endreho od
Arthura Fleischmanna z roku 1936…
7 100,00 €
- Ministerstva kultúry SR dotácia na realizáciu projektu
Rímsky kastel Gerulata, arch. výskum v rámci rekonštrukcie
Areálu Antická Gerulata Rusovce…
10 000,00 €
- Ministerstva kultúry SR dotácia na kultúrne poukazy
3 643,00 €
- Bratislavského samosprávneho kraja na projekt Načo
nám je múzem?…
2 430,00 €
c) výdavky organizácie
Výdavky organizácie boli vynakladané na nevyhnuté náklady spojené s hlavnou činnosťou
múzea, ako je starostlivosť o zbierkový fond, jeho dokumentácia, výstavná, publikačná a
propagačná činnosť a na prevádzku a správu múzea.
V oblasti prevádzky a správy boli finančné prostriedky použité napr. na rôzne opravy a
odstraňovanie havarijných stavov, akými bola napr. viacnásobná oprava a prečistenie
kanalizácie na Primaciálnom nám. v Bratislave, havarijné riešenie omietok vo výstavných
priestoroch Starej radnice osadením SDK stien, osadením montážnych dvierok, vetracích
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mriežok a parapetov, maľovanie výstavných priestorov po riešení tohto havarijného stavu
omietok, maľovanie priestorov pokladne v Starej radnici, rekonštrukciu archeologického
náleziska Cella di Memoria v areáli NKP hrad Devín.
V oblasti služieb okrem už spomínaných týchto opráv boli finančné prostriedky vynakladané na
odborné, technické a servisné práce, napr. servis PC, základný servis výťahov, kopírovacích
strojov, servis a opravu sl. automobilov, odvlhčovacích zariadení, klimatizácie na NKP hrad
Devín, revíziu hasiacich prístrojov v objektoch múzea, opravu kotla v objekte Múzea hodín,
ďalej na povinné zmluvné poistenie budov a motorových vozidiel, služby BOZP a PO, na
odborné prehliadky zabezpečovacích zariadení EZS, EPS, kosenie areálov, sťahovacie a
manipulačné práce so zbierkami, na likvidáciu odpadu, nájomné, na obnovu a nové prvky
informačného a navigačného systému jednotlivých múzeí, tlač propagačných materiálov a
vstupeniek, archeologický výskum na NKP hrad Devín, v Rusovciach, konzervátorské ošetrenie
kamenných výstavných exponátov v lapidáriu Antická Gerulata Rusovce, reštaurovanie
zbierkových predmetov vo vlastnej réžii i dodávateľsky, projektovú dokumentáciu na ochranu
odkrytého zreštaurovaného územia Antická Gerulata Rusovce. Aj v roku 2018 sme
spolupracovali s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením Bratislava na
prevádzkovaní pastvy oviec v rámci areálu NKP hrad Devín. Cieľom pastvy je zabezpečenie
prirodzenej šetrnej formy údržby areálu, ako aj zvýšenie atraktívnosti a teda aj návštevnosti
lokality.
S prevádzkou a správou múzea súviasia i náklady, ktoré sme vynaložili na spotrebu energií,
spotrebu materiálu – uskutočňované boli nákupy PHM, olejov, kancelárskeho materiálu,
fotomateriálu, hygienických a čistiacich potrieb, tonerov, materiálu a ochranných pracovných
prostriedkov pre reštaurátorské dielne, materiálu pre údržbársku dielňu, materiálu pre
prevádzku NKP hrad Devín – zakúpené boli vonkajšie odpadkové koše so strieškou v počte 4
ks, ďalej stolová LED lampa so zväčšovacou lupou na podstavci, svietidlo pre nočných
strážnikov, lavica, skrinka, komoda, verifikátor a počítačka bankoviek do pokladne na predaj
vstupeniek, 3 ks chladničiek, lupienková píla, vrecká rôznych rozmerov na balenie
archeologických nálezov a predaj propagačného materiálu, krovinorez, píla, kalové čerpadlo,
elektrický bojler.
Do ďalších objektov bolo zakúpené napr. vákuové čerpadlo pre reštaurátorské dielne, práčka pre
upratovačky, kompaktný digitálny fotoaparát pre dokumentáciu zbierok, zakúpená bola taktiež
originálna lampa pre projektor vo Faustovej sieni, laserový diaľkomer do reštaurátorských
dielní, elektrický bojler, krovinorez pre Antickú Gerulatu Rusovce, digitálny teplomer/vlhkomer
do expozícií a depozitárov v počte 5 ks, tlačiareň EPSON do pokladne v Starej radnici, PC pre
fotodokumentáciu a prácu s programom Museion, antivírus Kaspersky v počte 30 ks do PC, do
Faustovej siene v objekte Stará radnica bol zakúpený dataprojektor, v depozitárnom zariadení
na Ivanskej ceste v Bratislave boli doplnené regálové zostavy, do objektu Starej radnice boli
dokúpené rolety a pod.
S hlavnou činnosťou organizácie sú spojené náklady v oblasti starostlivosti o zbierkový fond,
napr. na reštaurovanie zbierok vo vlastnej réžii i dodávateľským spôsobom, na dokumentáciu
zbierok, propagáciu. Najvýraznejšou položkou súvisiacou s hlavnou činnosťou sú však náklady
spojené s usporiadaním prezentačných aktivít (výstavy, publikačná činnosť).
V roku 2018 zabezpečovalo múzeum svoje plánované úlohy
s priemerným evidenčným počtom zamestnancov vo fyzických osobách… 110,00
s priem. evidenčným počtom zamestnancov prepočítaným (úväzky) …
87,25
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Mzdové náklady predstavovali čiastku… 872 963,21 €
priemerný plat… 661,34 € (prep. na fyzické osoby)
833,78 € (prep. na úväzky)
Veľkou položkou v rozpočte sú štátom stanovené povinné odvody, ktoré zamestnávateľ za
zamestnanca odvádza do poisťovní.
Oblasť sociálnych nákladov prezentuje tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov.
Múzeum vzhľadom na to, že nemá vlastné stravovacie zariadenie, zabezpečuje stravovanie
zamestnancov nákupom stravovacích poukážok v hodnote 4,00 € (náklad na jednu stravovaciu
poukážku pre organizáciu predstavuje 2,20 € a sociálny fond 0,42 €).
d) vyhodnotenie záväzkov, pohľadávok
Ku dňu 31. 12. 2018 vykonalie čiastkové inventarizačné komisie, ustanovené riaditeľom MMB,
inventarizáciu hospodárskych prostriedkov.
Pri dokladovej inventarizácii pohľadávok a záväzkov boli zistený nasledovný stav:
pohľadávky k 31. 12. 2018:
- voči odberateľom
- ostatné pohľadávky
záväzky k 31. 12. 2018
- voči dodávateľom
- voči Sociálnej poisťovni
- voči ostatným poisťovniam
- voči Doplnkovej dôchod. poisťovni
- voči Daňovému úradu

24 853,83 €
0
38 025,95 €
18 272,57 €
12 852,51 €
1 568,36 €
6 073,52 € (DPH)
1 261,87 € (daň z príjmu)

VI. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
Kapitálový transfer od zriaďovateľa – príspevok na obstaranie hmotného investičného majetku
predstavoval čiastku 115 546,15 €:
- na nákup zbierkových predmetov bolo vynaložených…
29 748,00 €
- na nákup dataprojektora do Faustovej siene, Stará radnica…
7 680,00 €
- na rekonštrukciu areálu NKP hrad Devín …
78 118,15 €
Vlastné kapitálové zdroje boli použité nasledovne:
- bodová zváračka pre reštaurátorské dielne
- čítačka bankoviek pre NKP hrad Devín
- odvlhčovacie zariad. pre NKP hrad Devín
- na výrobu stánku na predaj vstupeniek a následne
výrobu podlahy pre tento stánok – NKP hrad Devín
- na projektové práce v rámci projektu NKP Rímsky kastel Gerulata
- vákuové čerpadlo pre reštaurátorské dielne
- obytný kontajner v počte 3 ks pre NKP hrad Devín
- stolík so šuflíkmi 3 ks (Stará radnica)
- počítačová technika
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3 323,00 €
1 186,92 €
7 920,00 €
1 563,60 €
936,00 €
700,00 €
18 456,00 €
2 290,30 €
1 479,00 €

VII. PERSONÁLNA PRÁCA
Múzeum mesta Bratsilavy zabezpečovalo svoje úlohy v roku 2018 s priemerným evidenčným
počtom zamestnancov (vo fyz. osobách) 110, z toho s 36 zamestnancami v oblasti odbornej
činnosti, ekonomiky, prevádzky a správy a so 74 zamestnancami vo funkciách lektor, asistent
expozície, pokladník, upratovačka, informátor denný i nočný.

VIII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roku 2018 bola vykonávaná pravidelná základná vnútropodniková finančná
kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami.
Ku dňu 31. 12. 2018 na základe príkazného listu riaditeľa bola čiastkovými inventarizačnými
komisiami vykonaná periodická inventarizácia hospodárskych prostriedkov.
Vyhodnotenie inventarizácie ústrednou inventarizačnou komisiou je nasledovné:
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný inv. majetok celkom činí ... 20 857 986,20 €
z toho:
- dlhodobý hmotný majetok odpisovaný bol zaznamenaný
v celkovej hodnote ……………………………………
482 395,18 €
- stavby …………………………………………………..
9 446,83 €
- budovy …………………………………………………
158,30 €
- ostatný dlhodobý hmotný majetok …………………….
18 897 154,39 €
- dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný – pozemky….
957 267,52 €
- dlhodobý nehmotný majetok ………………………….
42 944,64 €
- zbierky …………………………………………………
468 619,34 €
b) Drobný hmotný majetok ……………………………….

188 051,35 €

Pri porovnávaní týchto hodnôt s účtovným stavom neboli zistené žiadne rozdiely.
Vykonané boli aj kontroly ochranných pracovných pomôcok vedených na osobných kartách
zamestnancov, materiálových zásob na sklade, cenín, pokladničnej hotovosti, peňažných
prostriedkov vedených na bankových účtoch, pohľadávok a záväzkov.
Pravidelne štvrťročne boli vykonávané kontroly vedenia pokladničných kníh a ich peňažného
stavu.
Ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, že neboli zistené žiadne rozdiely.

V Bratislave 31. 1. 2018

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ MMB
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Výsledky hospodárenia za rok 2018 – podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR
Tab. č. 1

Príjmy
Zdroj Po- Podlož- poka ložka
A
b
c

Skutočnosť
za rok
2017

Názov

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

41 322
41 322

002
003
004
003
001

826 722

826 722,56

540

540,00

10 567
15 107
1 100

10 567,00
15 106,05
250,00

59 000
1 060 046
15 000

57 743,00
1 060 046,00
2 430,00

30 000
8 200

140 000

115 546,15

1 899 868

2 302 740

2 263 609,18

15 000

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

002
003
004
006
012
017
027
027
001
007
008
011

Skutočnosť
za rok
2018
2
31 800,00
44 200,00
30 880,00
48 225,85
19 552,57

d
Príjmy z min. rokov
Príjmy z min. rokov 111

41
41
41
41
41
41
111
72
41
41
41
41
41
72
111
41
72c
72c

Rozpočet
na rok
2018
1
31 800
44 200
30 880
48 226
19 552

37 440
33 677
20 748
500
745 698
8

Ostatné výnosy
Transfery mimo verejnej správy a Granty
Náhrady škôd od zamestnancov

102
6 159

Náhrady z poistného plnenia
Príjmy z dobropisov
Príjmy z vratiek
Iné
Dary
Transfér zo štát. rozp. – MK SR/FnPU
Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce
Transfer BSK

19 379
634
51 699
916 050
14 574

Od ostatných subjektov VS

005 Kapitálové granty
008 Tuzemské kapitálové transfery FnPU
Príjmy z kapitálových transferov

Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie celkom

Vypracovala: Boďová Natália
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EUR
Tab. č. 2

Výdavky
Program

Oddiel

č.
a

B

Skupi-

Polož-

Podpo-

na

ka

ložka

c

d

e

Názov

Skutočnosť
za rok

Rozpočet
na rok

Skutočnosť
za rok

2017

2018

2018

4

2

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

08

2

611

533 033

623 787

623 769,88

08

2

612

001 Príplatky

116 122

140 183

140 182,83

08

2

612

002 Príplatky

60 829

70 551

70 550,54

08

2

614

Odmeny

39 065

38 460

38 460,00

08

2

621

Poistné VšZP

55 270

56 060

56 055,87

Poistné ostatné zdrav. poisťovne

18 984

25 300

25 294,13

10 894

12 000

11 886,47

623
625

001 Soc. poisť. – nemocenské

625

002 Soc. poisť. – starobné

109 312

119 610

119 609,15

625

003 Soc. poisť. – úrazové

6 244

6 835

6 830,85

625

004 Soc. poisť. – invalidné

14 664

16 050

16 027,00

625

005 Soc. poisť. – v nezamestnanosti

4 867

5 262

5 261,99

625

006 Soc. poisť. – garančné

625

007 Soc. poisť. – rezervný fond

627

Prísp. do doplnkových dôch. poisťovní

1 946

2 130

2 129,68

37 083

41 600

40 576,81

3 033

6 950

6 948,87

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 služby

08

2

632

004 Komunikačné technológie

07

2

632

005 Telekom. služby

08

2

633

001 Interiérové vybavenie

08

2

633

002 Výpočtová technika

08

2

633

002 Výpočtová technika 111

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 111

08

2

633

007 materiál pre reštaurovanie

08

2

633

008 materiál na archeologický výskum

08

2

633

009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč.

1 276

08

2

633

010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

1 105

370

361,59

08

2

633

013 Softvér a licencie

3 224

4 101

4 100,67

8

2

633

013 Softvér a licencie 111

0

2 900

2 900,00

08

2

633

015 Reprezentačné

08

2

634

001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

08

2

634

08

2

634

08

2

08

2

08
08
08

854

789

788,77

2 574

5 232

5 231,50

113 631

156 967

146 964,62

11 682

8 301

8 300,66

759

1 242

1 241,99

1 485

2 857

2 856,99

7 387

7 560

7 557,96

11 981

1 980

1 877,58

2 941

6 770

6 761,94

400

308,53

12 823

7 844

7 843,05

190

0

53 869

58 270

55 265,53

1 200

1 197,07

4 400

4 375,23

1 490

1 482,32

400
1 933

69

1 808

1 807,80

2 557

4 170

3 166,77

002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

566

2 750

2 608,71

003 Poistenie zákon. a havar. – autá

487

880

867,44

634

004 Prepravné + taxi

120

110

107,85

635

001 Rutinná a štandardtná údržba interier. vybavenia

2

635

002 Rutinná a štandardtná údržba výpočt. techniky

600

591,00

2

635

003 Rutinná a štandardtná údržba telek. techniky

2

635

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

2 200

2 186,30

62

0
1 400
300
3 528

2

635

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

08

2

635

006 Rutinná a štadard. údržba bud., 111

08

2

635

006 Rutinná a štadard. údržba 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

08

2

637

08

2

637

004 Všeobecné služby

08

2

637

004 Všeobecné služby 111

08

2

637

004 Všeobecné služby 72a

08

2

637

004 Všeobecné služby 72c

08

2

637

005 Špeciálne služby

08

2

637

011 Štúdie, expertízy, posudky, preklady

08

2

637

012 Poplatky a odvody

08

2

637

014 Stravovanie

08

2

637

015 Poistenie majetku

08

2

637

016 Prídel do sociálneho fondu

08

2

637

024 Kurzové rozdiely

08

2

637

027 Odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru

08

2

637

08

2

637

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

10 334

6 920

6 843,25

10 000

9 200,00

106 957

53 566

53 557,25

4 020

110 220

110 218,70

220

4 700

4 696,06

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

973

1 280

1 278,50

003 Propagácia, reklama a inzercia

918

6 190

6 187,07

288 896

338 201

330 915,54

234

32 770

32 768,04

1 100
15 000
811

725

720,28

2 539

2 000

1 951,19

657

1 172

1 026,29

44 005

53 470

53 464,40

3 891

8 100

8 049,41

6 951

7 650

7 629,71

4 354

10 055

10 054,70

031 Pokuty a penále

1 870

1 862,50

030 Vrátená dotácia

500

500,00

4 953

5 605

5 600,09

1 351

1 379

1 379,00

1 577

BEŽNÉ VÝDAVKY spolu
08

2

713

002 Nákup výpočtovej techniky

08

2

713

004 Nákup prev. strojov, prístr., zar.

08

2

713

004 Nákup prev. strojov, prístr., zar. 111

08

2

717

002 Rekonštukcia

08

2

719

002 Nákup umeleckých diel a zbierok 111

08

2

719

002 Nákup umeleckých diel a zbierok

Výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie celkom
Vypracovala: Boďová Natália

63

572

600

537,17

2 087

2 698

2 697,57

1 734 787

2 125 740

2 085 472,66

100 609

47 000

44 186,63

100 000

78 118,15

30 599

30 000

29 748,00

1 874 195

2 302 740

2 237 525,44

8 200

Múzeum mesta Bratislavy
Výsledok hospodárenia za rok 2018
Výnosy a náklady
Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2017

a

Rozpočet
na rok
2018

Skutočnosť
za rok
2018
3

VÝNOSY celkom
Tržby za vlastné výkony a tovar
Ostatné výnosy z prev. činnosti
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti
Finačné výnosy
Výnosy - dary
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu obce
Výnosy z bež. transferov
Výnosy z kapitál. transferov FnPU
Výnosy z bež. transferov z rozpočtu obce
Výnosy z bež. transferov mimo rozpočtu obce
Príjmy minulých období
NÁKLADY celkom
Sporebované nákupy – v tom
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
v tom:
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobné náklady
"Z" Mzdové náklady
Ostat. osobné náklady
Náklady na zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie DDP
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz.
a finančnej činnosti
v tom:
Zbierkové predmety
Zbierkové predmety FnPU
Odpisy
Tvorba zák. rezerv z prev. a fin. činnosti
Tvorba ostatných rezerv
Finančné náklady
Splatná daň z príjmov
Minoriadne náklady

2 472 029,21
896 371,60

4
0,96786
0,99819

45 534

43 533,92

0,95608

1 060 046
475 000

1 060 046,00
409 554,69

1,00000
0,86222

75 286

62 273,00

0,82715

250

250,00

1,00000

2 283 954
223 212
80 667
142 545
547 679

2 554 116
218 424
89 824
128 600
560 872

2 385 544,88
195 784,07
72 023,50
123 760,57
467 906,58

0,93400
0,89635
0,80183
0,96237
0,83425

193 191
3 428
69
350 991
1 051 837
749 049
4 354
239 985
3 033
55 416
4 023
1 351
447 770

75 000
6 000
2 500
477 372
1 239 241
872 981
11 000
284 260
7 000
64 000
4 100
1 379
518 000

31 682,90
6 000,27
2 125,80
428 097,61
1 237 472,48
872 963,21
10 054,70
283 701,96
6 948,87
63 803,74
4 089,76
1 379,00
466 347,98

0,42244
1,00005
0,85032
0,89678
0,99857
0,99998
0,91406
0,99804
0,99270
0,99693
0,99750
1,00000
0,90029

30 599
8 200
408 971

37 000

36 848,00

0,99589

481 000

429 499,98

0,89293

6 497
1 585

12 100

11 303,49
1 261,52

0,93417

0

0

86 484,33

101,00
82,02
761,04

110,00
91,00
799,43

110,00
87,25
833,78

41 828
6 870
634
916 050
406 352
52 778
8 200
5 000
9 574

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

Vypracovala: Boďová Natália
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Skutočnosť
Rozpočet

2 554 116
898 000

2 283 954
836 668

2

EUR
Tab. č. 3
Index

1,00000
0,95879
1,04297

Múzeum mesta Bratislavy

EUR
Výsledky hospodárenia za rok 2018
Čerpanie rozp. práce a miezd
Ukazovateľ

Rozpočet
na rok
2018

Mzdové
prostriedky
z toho: tarifné platy
náhrady miezd

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

Skutočnosť
Index
za rok Skutočnosť
---------------2018
Rozpočet

872981,00

872963,21

1,0000

519840,00

519840,37
103929,45

1,0000
1,0057

8298,60

0,9998

140182,81

0,9999

11259,78

0,9964

40781,01

0,9998

10211,19

0,9991

38460,00
200,00

0,9862
1,0000

11000,00

10054,70

0,9141

110,00
91,00
799,43

110,00
87,25
833,78

1,0000
0,9588
1,0430

103341,00
príplatok za
8300,00
riadenie
osobný príplatok
140190,00
príplatok za
zastupovanie
prípl. za prácu
11300,00
nadčas
príplatok za
zmennosť
príplatok za prácu v 40790,00
so, ne, noc
príplatok za prácu 10220,00
sviatok
Odmeny
39000,00
v tom: jubilejné
200,00

Ostatné osobné
náklady
Odchodné

Tab. č. 4

Vypracovala: Boďová Natália
V Bratislave 31. 1. 2018
PhDr. Peter Hyross
raditeľ MMB
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