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Múzeum telesnej kultúry v SR  
 

Múzeum telesnej kultúry v SR ( ďalej MTK 
v SR) bolo zriadené dňom 24.10.1985 
zriaďovacou listinou P-ÚV ČSZTV, podľa 
čl.33 ods.2 písm .h) a i) stanov ČSZTV ako 
účelové zariadenie Slovenského ústredného 
výboru ČSZTV bez právnej subjektivity. Po 
zániku ČSZTV a prevzatí nástupníctva 
Slovenským združením telesnej kultúry 
(ďalej SZTK) bolo MTK v SR  zaradené do 

systému SZTK ako špecializovaný 
organizačný útvar SZTK s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Na základe Zmluvy 
o prevode zriaďovateľskej funkcie a úprave 
súvisiacich práv a povinností medzi SZTK 
a Slovenským olympijským výborom (ďalej 
SOV), uzatvorenej dňa 1.12.2014, je 
múzeum od 1. januára 2015 organizačnom 
zložkou SOV. 
Od 1. januára 2015 Slovenský olympijský 
výbor vystupuje smerom k múzeu ako 
zriaďovateľ.  

 

Činnosť   
 
V rámci svojho poslania MTK povinne 
v roku systematicky vykonávalo základné 
odborné muzeálne činnosti a to najmä: 
získavať predmety kultúrnej hodnoty alebo 
zbierkové predmetov, odborne spravovať 
a vedecky skúmať zbierkové predmety, 
s využitím informačnej a výpovednej 
hodnoty zbierkových predmetov pri 
poskytovaní vybraných verejných služieb 
a budovaní vedomostného systému múzea, 
pomáhať rozvíjať odbornú, metodickú 
a dokumentačnú činnosť v oblasti telesnej 
kultúry na Slovensku, zabezpečovať 
v stanovenom rozsahu za podmienok 
určených všeobecne záväznými predpismi 
alebo predpismi stanovenými zriaďovateľom 
poskytovanie služieb fyzickým a právnickým 
osobám, v súlade so zákonom č.183/2000 
Zb. spravovať špeciálnu knižnicu, ktorá je 
registrovaná na Ministerstve kultúry SR 
v Zozname knižníc SR pod registračným 
číslom: 3998/2000/400/3443. 
Hlavnú časť príjmov na pokrytie finančných 
nákladov spojených s osobnými nákladmi na  
zamestnancov a zabezpečenie základných 
múzejných činnosti tvorili naďalej aj v roku 
2014 finančné prostriedky poskytnuté na 
základe zmluvy z dotačného príspevku 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu v SR. 
Z dôvodu nepodpísania príloh k žiadosti 
o dotáciu z grantového programu 
Ministerstva kultúry SR na rok 2014 
zriaďovateľom múzea (SZTK) , prišlo 
múzeum o možnosť uchádzať sa o 
navýšenia prostriedkov na svoju odbornú 
činnosť. Múzeum sa podarilo získať 

finančné prostriedky na výstavnú činnosť 
formou zmluvy o reklame a publikačnú 
činnosť financovanú zo súkromných 
zdrojov.   
Vyúčtovanie čerpania finančných 
prostriedkov a zmluvných podmienok bolo 
zmluvným partnerom zaslané  podľa 
podmienok obsiahnutých v jednotlivých 
zmluvách v stanovených termínoch.  
V rámci štruktúry SZTK malo múzeum 
pridelených troch zamestnancov v stálom 
pracovnom pomere, ostatné odborné 
a doplnkové činnosti múzea, ktoré vyplývajú 
zo zákona, riešilo uzatváraním dohôd 
o vykonaní práce , pracovnej činnosti, 
brigádnickej práci študentov alebo zmluvami 
o dielo.  
Z dôvodu nutnosti uhradenia  finančných 
nákladov spojených s výstavnou činnosťou, 
muselo múzeum zastaviť v mesiacoch 
november – december 2014 vyplácanie 
zmluvných pracovníkov – dvoch lektoriek 
v Stálej expozícii dejín lyžovania 
a upratovačku v kanceláriách a depozitároch 
múzea v Bratislave 
Odborné služby MTK poskytovalo na 
základe cenníka služieb schválených 
zriaďovateľom. Plán práce múzea na rok 
2014 bol odborne posúdený a schválený 
Vedeckou radou MTK v SR na jej riadnom 
zasadaní dňa 3.12.2013 v Bratislave, pre 
nákup zbierok a pre posúdenie hodnoty 
získaných zbierkových predmetov má 
zriadenú Komisiu pre tvorbu zbierok (viď 
samostatné kapitoly). 
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Orgány a komisie MTK v SR 

Rada MTK    

Rada je najvyšším orgánom MTK v SR, 
schvaľuje rozpočet MTK v SR, ročnú 
účtovnú závierku a výročnú správu 
o činnosti a hospodárení, podáva návrhy 
zriaďovateľovi na zmeny zapisovaných 
skutočností v registri, rozhoduje o ďalších 
skutočnostiach v rozsahu a za podmienok 
určených v štatúte. Rada má päť členov. 

Zloženie členov kolégia tvoria: jeden 
zástupca zriaďovateľa, jeden zástupca 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, jeden zástupca z oblasti 
múzejnej činnosti, jeden zástupca 
Slovenského olympijského  

výboru a riaditeľka MTK v SR. 
Z technických príčin sa Rada MTK v roku 
2014 nestretla, o problémoch múzea 
informovala riaditeľka členov Rady MTK 
jednotlivo. 

 
 
Vedecká rada MTK   
 
Vedecká rada je poradným orgánom MTK 
v SR zameraným na odborné posudzovanie 
krátkodobých a dlhodobých výstavných 
a vedeckovýskumných programov a 
projektov MTK v SR. Členov vedeckej rady 
menuje a odvoláva riaditeľ MTK v SR. 
Vedecká rada zasadá najmenej jedenkrát 
ročne. Člen vedeckej rady môže byť zároveň 
členom rady MTK a naopak. Členstvo 
v rade je dobrovoľnou neplatenou funkciou. 
Členom rady patrí náhrada preukázaných 
výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone 
funkcie podľa osobitného predpisu. V roku 
2014 zasadali členovia Vedeckej rady 4. 
decembra 2014. Nikto z členov komisie 
nepodal námietku  predloženým materiálom 
a plán práce múzea MTK v SR na rok 2015 
bol schválený bez pripomienok (príloha č. 
2). Členmi Vedeckej rady MTK sú: prof. 
Miroslav Bobrík, PaedDr. Peter Bučka PhD., 
PhDr. Jozef Drenko, Dr. Ján Holko, PhDr. 
František Kolář, PhDr. Zdenka Letenayová, 
PhDr. Igor Machajdík, PhDr. Borislav 
Petrík, Mgr. František Seman PhD, PhDr. 
Ľubomír Souček. 

Komisia pre tvorbu zbierok 

 Komisia pre tvorbu zbierok je odborný 
orgán zriadený na posudzovanie 
nadobúdania zbierkových predmetov do 
odbornej správy múzea podľa osobitného 
predpisu. Komisia má päť členov. Pracuje 
v zložení: PhDr. Magdaléna Békessova, Mgr. 
Viliam Karácsony, PhDr. Elena Kurincová, 

PhDr. Vladimír Turčan (predseda komisie), 
Darina Salátová. Členov komisie menuje 
a odvoláva riaditeľka MTK v SR. Členstvo 
v komisii je dobrovoľnou neplatenou 
funkciou. Členom komisie patrí náhrada 
preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri 
výkone funkcie podľa osobitného predpisu 
komisia zasadala v roku 2014 dvakrát (19. 2. 
2014,10. 12. 2014) Okrem posúdenia 
oprávnenosti nákupnej ceny zbierkových 
predmetov posúdila aj oprávnenosť hodnoty 
zbierkových predmetov získaných zberom 
alebo darom v období od posledného 
zasadnutia komisie. MTK v SR bolo nútené 
v roku 2014 z dôvodu objemu financií 
poskytnutých na činnosť pre rok 2014 
získať len časť z ponuky  predmetov 
zbierkovej povahy Týmto rozhodnutím sa 
nepodarilo do zbierok získať všetky 
ponúknuté a komisiou odsúhlasené 
predmety ako významné artefakty pre rozvoj 
zbierky, ktorých nákup bol odložený na rok 
2015. 

 

Nadobúdanie zbierkových 
predmetov, odborná správa 
zbierkových predmetov 
 
Od roku 2005 múzeum systematicky eviduje 
zbierkové predmety v elektronickej podobe. 
K 31.12.2014 malo múzeum v Knihe 
prírastkov v prvostupňovej evidencii 
zapísaných 26220 predmetov zbierkovej 
povahy. Z toho v druhostupňovej evidencii 
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je spracovaných 3138 ks, v elektronickej 
podobe systémom BACH je spracovaných 
26220predmetov 14 688 prírastkových čísel). 
V roku 2014 múzeum pokračovalo 
v elektronickom spracovaní zbierok a s 
digitalizáciou fondu (spolu 1266 záznamov). 
V roku 2014 získalo múzeum 378 
predmetov zbierkovej povahy (342 
prírastkových čísiel.) v celkovej hodnote 
6267,03 € z toho kúpou 44 ks (35 
prírastkových čísel)) v celkovej nominálnej 
hodnote 1143,73 €, vlastným zberom, darom 
alebo  prevodom 334 ks (307 prír. čísel) 
v nominálnej hodnote 5123,3-€.  
Môžeme zároveň konštatovať, že pri 
obstaraní predmetov zbierkovej povahy 
SZTK - MTK v SR dodržalo maximálnu 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v 
súlade s ustanoveniami §19 ods. 3 zákona 
č.523/2004 Z. z.. Múzeum zverejňovalo aj 
prostredníctvom svojej web stránky 
informácie o predmetoch zbierkovej povahy 
získaných do múzea v roku 2014. 
K najvýznamnejším akvizíciám múzea 
v roku 2014 patrili predmety získané od 
futbalového brankára a olympijského 
medailistu Antona Švajlena, lyžiara  Adama 
Žampu, či športové pozostalosti po MUDr. 
Pavlovi Handzovi alebo futbalovom 
trénerovi  Petrovi Hložekovi. Výnimočný 
bol opäť dar p. Věry Čáslavskej, ktorá 
k dvom zlatým olympijským medailám 
darovala do múzea aj dva olympijské 
diplomy , prvý za zisk striebornej 
olympijskej medaily v súťaži družstiev na 
OH 1964 v Tokiu a druhú za prvé miesto 
v súťaži na bradlách na OH 1968 v Mexiku. 

 
Fotoarchív 
 
Významnú samostatnú časť múzejnej 
zbierky tvorí unikátny archív fotografií, 
diapozitívov a negatívov z oblasti športu. 
K 31.12.2014 bolo zaevidovaných a 
spracovaných 20196 jednotiek z toho 17121 
záznamov v digitálnej podobe. Pri 
spracovaní informačných údajov z 
fotoarchívu využíva múzeum počítačový 
program systému Bach.  
Samostatne je evidovaný aj pomocný 
fotografický materiál – fotografie, ktoré nie 

sú priamo v zbierkovom fonde múzea, 
v digitalizovanej podobe zväčša pochádzajú 
zo súkromných archívov s právom ich 
využitia pre výstavné účely múzea).  
Odhadom v zbierke múzea je okolo 50000 
ks fotografií z histórie športu na Slovensku 
(pochádzajúcich napr. z archívu 
zaniknutého, týždenníka Štart, denníka 
Národná obroda a pod.), ich podrobné 
spracovanie si však vyžaduje dlhšie obdobie. 
Archív je vyhľadávaný nielen odborníkmi 
zaoberajúcimi sa históriou športu, ale aj 
médiami a ostatnou odbornou a laickou 
verejnosťou so záujmom o šport.  
 

Špecializovaná knižnica 

Múzeum má vybudovanú odbornú 
špecializovanú knižnicu obsahujúcu 12051 
knižničných jednotiek športovej odbornej a 
historickej literatúry. Veľkú časť tvorí fond 
olympijskej knižnice. Funkcia knihovníka je 
zastrešovaná kumulovanou funkciou 
pracovníčky MTK. Časť fondu tvorí 
odborná špecializovaná historická knižnica 
s lyžiarskou tematikou, ktorá je súčasťou 
odborného pracoviska MTK v Kremnici. 
Knižnica je registrovaná na Ministerstve 
kultúry SR v Zozname knižníc SR pod 
registračným číslom 3998/2000/400/3443. 
Knižničný fond je spracovaný  
v elektronickej podobe (systém BACH). 
Múzeum poskytuje o spomínaných fondoch 
údaje v súčinnosti s platnými zákonmi SR. 
Ročný prírastok bol 226 jednotiek, z toho 
kúpou 4 ks v hodnote 47,67 €, darom alebo 
zberom 222 ks. Múzeum v dôsledku 
finančnej neschopnosti nemohlo zakúpiť do 
špecializovanej knižnice všetky publikácie 
s historicko -  športovou tematikou, ktoré na 
Slovensku vyšli v roku 2014.  

 
Pracoviská a expozície mimo 
sídla múzea                                                                           
 
Koncom roka 2001 prišlo na základe 
rokovania Národnej banky Slovenska - 
Múzea mincí a medailí v Kremnici 
a Slovenského združenia telesnej kultúry 
k prevodu fondu lyžovania, z majetku 
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Múzea mincí a medailí do vlastníctva MTK. 
Tento fond, obsahujúci rôzne predmety 
z histórie lyžovania na Slovensku, bol 
vybudovaný v priebehu predchádzajúcich 15 
rokov v Múzeu mincí a medailí, ktoré 
zároveň plnilo aj funkciu mestského múzea. 
Po prechode pod nového zriaďovateľa, 
Národnú banku Slovenska, prebehli  
rokovania s predstaviteľmi Mesta Kremnica, 
ktorí prejavili záujem o zachovanie 
a opätovné sprístupnenie fondu v meste. Na 
základe podpísania zmluvy bol vytvorený zo 
spoločných zdrojov priestor pre 
vybudovanie Stálej expozície lyžovania na 
Slovensku a jeho depozitu. Odborným 
garantom expozície ako i majiteľom zbierok 
sa stalo Múzeum telesnej kultúry v SR. Od 
roku 2003, keď bola sprístupnená nová Stála 
expozícia dejín lyžovania na Slovensku, 
múzeum získalo v rámci výstavného 
priestoru i plochu pre konanie 
príležitostných výstav. Pre správu 
lyžiarskeho depozitu zamestnáva formou 
dohody o pracovnej činnosti dvoch 
pracovníkov. Na základe finančnej podpory 
Ministerstva kultúry v SR bola dňa 5. 
decembra 2007 otvorená reinštalovaná Stála 
expozícia lyžovania na Slovensku. Múzeum 
pravidelne sprístupňovalo v priestoroch 
expozície príležitostné výstavy venované 
histórii lyžovania alebo iným významným 
udalostiam a výročiam športu na Slovensku.  
Od roku 2010 však expozícia v zimných 
mesiacoch bola neprístupná, nakoľko Mesto 
Kremnica, ako správca a majiteľ budovy, 
v ktorej sa expozícia nachádzala, v rámci 
šetrenia finančných zdrojov na energiu 
priestor uzatváralo. Na základe podmetov 
a sťažností obyvateľov ako aj návštevníkov 
mesta, rozhodlo sa vedenie Mesta Kremnica 
ponúknuť múzeu za rovnakých zmluvných 
podmienok náhradné priestory, ktoré môžu 
byť sprístupnené verejnosti aj počas 
zimných mesiacov. Nový priestor bol 
vytvorený v Bellovom dome situovanom 
v bezprostrednej blízkosti Mestského úradu 
v Kremnici v centre mesta. Expozícia 
verejnosti bola opätovne  prístupná 6. 
decembra 2013 (otváracie hodiny - piatok – 
nedeľa od 11 – 15h). Podľa doposiaľ 
získaných ohlasov toto rozhodnutie bolo 

správne a expozícia zaznamenáva dobrú 
návštevnosť. V roku 2014 navštívilo stálu 
expozíciu 1435 návštevníkov.  
 

 
Ochrana zbierkových predmetov 
 
Múzeum má k dispozícii depozitné priestory 
chránené elektronickým bezpečnostným 

systémom o celkovej rozlohe 140m2
. 

Depozitáre slúžia okrem svojho hlavného 
poslania ako priestoru pre uchovávanie 
zbierkového fondu aj ako knižnica MTK 
a časť plochy zaberá fond fotoarchívu. 
Okrem spomínaného priestoru má MTK 
v Dome športu pridelené ďalšie štyri 
miestnosti slúžiace ako sklady pre výstavné 
prvky, knižnicu a zbierkové predmety. 
Depozitáre nezodpovedajú normám 
stanoveným pre uchovávanie predmetov 
múzejnej povahy. Napriek upozornenia zo 
strany múzea k zriaďovateľovi táto situácia 
pretrvala aj v roku 2014. Depozitáre nie sú 
vybavené signalizačným protipožiarnym 
systémom. 

 

Využívanie a sprístupňovanie 
zbierkových predmetov  
formou stálych expozícií, 
dlhodobých, krátkodobých 
a putovných výstav  
 
V roku 2014 v rámci múzeum realizovalo 
opäť viacero výstavných projektov (viď 
prehľad výstav). Okrem reinštalovaných 
výstav realizovalo v roku 2014 dve nové 

výstavy v Kremnici (Kremnica – slovenský 

Semmering. 100. výročie prvých 

celouhorských pretekov v Kremnici) 

a v spolupráci s Podtatranským múzeom 

v Poprade výstavu „Everest“, venovanú 30. 

výročiu prvého výstup Slovákov na Mount 

Everest a 80. výročiu narodenia Jozefa 

Psotku. 

Obe výstavy mali dobrý mediálny ako aj 

návštevnícky ohlas.   
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Prehľad výstav MTK v SR v roku 
2014 
 

 január 2014 -                                                                                                                                                  

OMNIA MEA MECUM PORTO 

zapožičanie predmetov na výstavu 

do STM- Múzeum dopravy 

Bratislava                                                                                                                                                      

od októbra 2014 presunuté do 

Slovenského technického múzea 

Košice  

 

 5. 2. 2014 - 30. 5. 2014                                                                                                                                  

Víťazstvá a prehry. Slovenský šport 

1993 – 2012                                                                                                

Západoslovenské múzeum Trnava 

 

 2. jún 2014 –                                                                                                                                                

Dom športu Junácka 6, Bratislava                                                                                                                                          

Písané nielen do šuplíka (Ján 

Grexa) (reinštalácia výstavy) 

 7. 5. - 27. 6. 2014                                                                                                                                 

Víťazstvá a prehry. Slovenský šport  

1993 – 2012                                                                                     

Hradné múzeum vo Fiľakove 

 

 25.3.2014 – 30.5.2014                                                                                                                                

Óda na šport. Olympijská literatúra 

včera a dnes ( reinštalácia 

výstavy)Šahy                                                   

Mestský úrad ( v rámci 

vedomostnej súťaže Slovenskej 

olympijskej akadémie) 

                                                               

 4.5.2014 OC Aupark, Bratislava                                                                                                                                                   

zapožičanie predmetov na 

propagačnú akciu Slovenského 

šermiarskeho zväzu 

 

 august – december 2014                                                                                                                                      

S batohom cez hory. Z histórie 

útulní a  chát na Slovensku do roku 

1945. (reinštalácia výstavy)                                     

SNM - Múzeum kultúry Čechov na 

Slovensku Martin 

 

 17.5.2014 -                                                                                                                                                 

Kremnica – slovenský Semmering. 

100. výročie prvých celouhorských 

pretekov v Kremnici.                                      

Kremnica, Stála expozícia dejín 

lyžovania na Slovensku 

 

 8.10.2014  - 11.3.2015 

Everest 

Podtatranské múzeum Poprad 

 

Akvizícia roka 2013 

K najvýznamnejším oceneniam, ktoré 

múzeum získalo počas svojej existencie 

nepochybne patrí aj výročné ocenenie 

časopisu Pamiatky a múzea – v oblasti 

akvizícia roka 2013. Múzeum získalo 

ocenenie spolu s p. Věrou Čáslavskou, 

ktorá v roku 2013 venovala dve zo svojich 

zlatých olympijských medailí do źbierok 

múzea. Ocenenie  si osobne za účasti Jána 

Nováka, prezidenta SFG a pracovníkov 

múzea prevzala 12. septembra 2014 

v Poprade.   

 
Odborné aktivity  
(účasť na seminároch, práca 
v odborných komisiách, 
publikačná činnosť múzea) 
 
Pracovníci múzea sa aktívne zapájali do 
výskumnej činnosti a prostredníctvom 
publikačnej činnosti prezentovali svoje 
bádanie vo viacerých odborných časopisoch 
alebo v denníkoch, prezentovali aktivity 
múzea vo verejnoprávnych a súkromných 
médiách, ako aj na webovej stránke múzea. 
PhDr. Z. Letenayová pracovala ako členka 
SOV - Kultúrnej komisie Slovenskej 
olympijskej akadémie, s kolegom Mgr. 
Viliamom Karácsonym spoločne pracovali 
v SOA - Komisii olympijského dedičstva, 
kde PhDr. Letenayová je predsedníčka 
komisie.  
PhDr. Zdenka Letenayová bola opätovne 
v apríli 2014 zvolená za členku 
Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku. 
Účasť pracovníkov múzea na seminároch 
a iných odborných podujatiach:  
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 Stredoškolská odborná činnosť, člen 
historickej komisie krajského kola, 
3.4.2014 Bratislava (Mgr. V. 
Karácsony) 

 odborná príprava seminára 85. 
výročie organizovaného ľadového 
hokeja na Slovensku v spolupráci so 
Slovenským zväzom ľadového 
hokeja , 21. augusta 2014, Vysoké 
Tatry ( PhDr. Z. Letenayová, Mgr. 
V. Karácsony) 

 účasť na stretnutí národných 
olympijských akadémií 3. – 5.9. 2014 
Vysoké Tatry (Mgr. Karáscony) 

 PhDr. Zdenka Letenayová bola 
členka odbornej komisie MK SR 
súťaže „ Múzeum roka“ 

 príprava a agenda kampane Zväzu 
múzeí na Slovensku „Múzeum 
v čase, čas v múzeu“ pre rok 2014,  
spoluautorka a edítorka publikácie 
„Príbeh predmetu rok 1914“ (PhDr. 
Zdenka Letenayová) 

 

 
V roku 2014 v edícii „Z depozitára múzea“ 
múzeum vydalo v spolupráci s futbalovým 
klubom  ŠK publikáciu „Ivan Chodák“, pri 
príležitosti 100. výročia futbalistu. Krst knihy 
sa uskutočnil ako súčasť spomienkového 
večera na prvého richtára Oravcov 
v Bratislave, ktorú pripravila Obec Oravcov 
v Bratislave  dňa 16.júna 2014 v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Podujatia sa zúčastnilo za osobnej účasti 
primátora mesta Milana Ftáčnika, rodiny 
MUDr. I. Chodáka vyše 80 hostí. 
V januári 2014 ( 29.1.2014) múzeum za 
účasti rodinných príslušníkov  a pozvaných 
hostí prezentovalo publikáciu „Hokejový 
rod Okoličány“, ktorú vydalo v roku 2013. 
Obe publikácie sa stretli so záujmom médií 
ako aj odbornej verejnosti.  
 

 
 
 

Návrh výstavného plánu  
a hlavných odborných činností 
múzea na rok 2015 

Návrh plánu  na rok 2015 bol schválený 
Vedeckou radou múzea dňa 4. decembra 
2014, jeho realizácia bude priamo závislá od 
výšky finančných dotácii poskytnutých zo 
strany MŠVVŠ SR a MK SR. 

január 

1. príprava a podpis zmlúv- pracovné 
zmluvy – pracovníci ,múzea 
2. príprava a podpis zmlúv o prenájme 
priestorov pracovní a skladových priestorov 
3. príprava a podpis zmlúv – dohody 
o pracovnej činnosti 
4. príprava a podpis zmlúv – prevod 
hmotného majetku zo SZTK na SOV  
5. príprava a podpis zmlúv – 
telekomunikácie, internet a pod. 
6. príprava a podpis zmlúv s Mestom 
Kremnica o prenájme depozitárnych 
priestorov  
            a expozície lyžovania 
7. spracovanie vyúčtovania dotácie 
MŠVVŠ SR z roku 2014 
8. spracovanie výročnej správy múzea 
za rok 2014 
9. spracovanie povinných štatistických 
výkazov pre MK SR 
10. obnovenie dlhodobých zmlúv 
o výpožičkách zbierkových predmetov  
11. príprava podkladov na komplexnú 
revíziu zbierkových fondov 
12. príprava podkladov pre štatút múzea 
a zmenu názvu múzea 
13. zaslanie žiadosti o zmenu v registri 
múzeí na MK SR 
14. príprava a grafické spracovanie loga 
múzea 
15. príprava podkladov pre informačnú 
skladačku o múzeu 
16. príprava informačného listu 
o prevzatí múzea pre Medzinárodný 
olympijský výbor 
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február 

1. začatie komplexnej revízie 
zbierkových fondov 
2. pokračovanie v realizácii úloh - 
január/ bod 13,14 
3. inovácia web stránky múzea  

 

marec 

1. pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 
2. príprava a spracovanie námetu 
k výstave  „Od vesla k designu“ (Peter 
Buček) 
3. demontáž výstavy „Everest“ 
v Podtatranskom múzeu v Poprade,  
4. reinštalácia výstavy 
v Západoslovenskom múzeu v Trnave 
5. tlač informačnej brožúry o činnosti 
a poslaní múzea 
6. zasadnutie Komisie pre tvorbu 
zbierok 
  

apríl 

1. pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 
2. príprava námetu a scenára k výstave 
„30x o športe“ 
3. realizácia výstavy „Od vesla 
k designu“ (Peter Buček) v Kremnici 
4. zasadnutie Vedeckej rady múzea 
 
máj 
 
1. príprava výstavy „30x o športe“ 
(Akvizície Múzea telesnej kultúry 1985 - 
2015),  
            výber predmetov, príprava textových 
častí výstavy, spracovanie architektonického  
            plánu výstavy 
2. pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 
            spracovanie grafického návrhu 
katalógu k výstave „30x o športe. (Akvizície 
Múzea              
            telesnej kultúry 1985 - 2015)“ 

jún 

1. pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 
2. výstava „30x o športe“ (Akvizície 
Múzea telesnej kultúry 1985 - 2015) 
digitalizácia 
            predmetov pre výstavu a pre katalóg 
k výstave, preklad textov do anglického 
jazyka 
3. príprava námetu a scenára výstavy 
Ôsmy div sveta ( Z histórie 
Československých  
            spartakiád 1955-1985) v Kremnici 

júl 

1. pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 
2. pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 
3. spracovanie podkladov pre grafické 
riešenie a výber trojrozmerných predmetov 
na  
             výstavu Ôsmy div sveta ( Z histórie 
Československých spartakiád 1955-1985)    
             v Kremnici 
4. príprava podkladov pre spracovanie 
publikácie z edície : Z depozitára múzea : 
Rudolf    
            Kus (100. výročie narodenia) 
 

august 

1. výroba výstavy „30x o športe“ 
(Akvizície Múzea telesnej kultúry 1985 - 
2015) a tlač 
            katalógu, príprava výchovno - 
vzdelávacích programov v rámci výstavy 
2. otvorenie výstavy Ôsmy div 
(Kremnica) 
3. pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 
 
september 
 
1.           inštalácia výstavy „30x o športe“ 
(Akvizície Múzea telesnej kultúry 1985 - 
2015) 
2.          17..9.2015 slávnostné otvorenie 
výstavy a prezentácia katalógu k výstave 
(Múzeum   
              mesta Bratislavy) 
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3.          pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 

 

október 

1.          pokračovanie v komplexnej revízii 
zbierkových fondov a digitalizácii fondov 
2.          tlač publikácie „Rudolf Kus“ 
a prezentácia publikácie v rámci výstavy 
3.          sprievodné programy v rámci 
výstavy „30x o športe“ (Akvizície Múzea 
telesnej     
              kultúry 1985 - 2015)  
 
 
 
november 
 
1. demontáž výstavy „30x o športe“ 
(Akvizície Múzea telesne kultúry 1985 - 
2015) 
            vyhodnotenie výstavy, spracovanie 
ekonomickej agendy v výstave 
2. ukončenie a vyhodnotenie 
komplexnej revízie zbierkových fondov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

december 
 
1.          zasadnutie Komisie na tvorbu 
zbierok  
2.                  zasadnutie Vedeckej rady  
3.          spracovanie plánu práce na rok 2016 
a podkladov pre dotačné programy MŠVVŠ 
SR        
               
 
 
 
 
 

 

plánované  reinštalácie výstav: 

 Everest – Západoslovenské 
múzeum, Trnava, podľa výstavného 
plánu múzea 

 S batohom cez hory – Martin, SNM 
– Múzeum Čechov a Slovákov, 
október 2014-marec 2015 

 S batohom cez hory  - Myjava, SNM 
– Múzeum SNR, podľa výstavného 
plánu múzea 

 S mikrofónom za športom – 
Piešťany, Kultúrne centrum, podľa 
výstavného plánu 
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Stručný prehľad 

čerpania finančných 
prostriedkov v roku 
2014 
Finančné vyúčtovanie 
použitých finančných 
prostriedkov bolo spracované 
v požadovanom formáte 
a termíne a následne zaslané 
MŠVVŠ SR . 

 
 
Príjem  

 
Výdaj 

   MŠVVŠ SR 59000  osobné náklady zamestnancov  38213,74 

  
 činnosť 

  
20778,63 

Elba, a.s. -informačný leták 500 
   

474 

 
59500 

   
59466,37 

  
 Rozdiel  

  
33,63 

 
 

 

 

Slovenské združenie telesnej kultúry 
M Ú Z E U M  T E L E S N E J  K U L T Ú R Y  V  S R  

Junácka 6    832 80 Bratislava 
Telefón:  +421.2.44372427,+421.2.49249370 Mobil:  +421.911474127    

E-mail:  muzeum.tk@stonline.sk  
www.muzeumsportu.sk 

Bankové spojenie: 1785125851/0200 IČO: 00681458 DIČ: 2020460530 IČ DPH: 
SK2020460530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muzeum.tk@stonline.sk
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Darina Salátová , externá spolupracovníčka,  správkyňa depozitára 

SZTK – MTK v SR – Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku, Kremnica 
 
 

 
Pracovníci SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR 

(sprava: PhDr. Zdenka Letenayová, Mgr. Viliam Karácsony, Xénia Sitarčíková) 
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