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Výkonný výbor SZTK  v súlade so zákonmi 288/1997 Zb., 115/1998 Zb,183/2000 Zb., 387/2001 

Zb.,557/2004 Zb. vydal v súlade so stanovami a organizačným poriadkom SZTK, na základe 

uznesenia VV SZTK č. 10/20 zo dňa 8. augusta 2005, Štatút Múzea telesnej kultúry v SR ( ďalej MTK 

v SR). Tento štatút nadobudol účinnosť dňom 8.augusta 2005. Zmeny, úpravy alebo doplnky štatútu je 

oprávnený vykonávať len zriaďovateľ na základe schválenia rady MTK v SR. 

V základných  ustanovenia sa konštatuje: 

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. SZTK vystupuje vo vzťahu 

k MTK v SR ako zriaďovateľ. 

MTK v SR je organizačnou jednotkou SZTK s právom konať vo vlastnom mene v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami, svojím štatútom a organizačným poriadkom 

vydaným jeho zriaďovateľom. MTK v SR je evidované v registri Ministerstva kultúry v SR pod 

registračným číslom RM 66/2000.MTK v SR je celoštátne špecializované múzeum s múzejnou 

dokumentáciou . V súlade so svojím poslaním plní funkciu metodického a koordinačného centra 

v oblasti svojej špecializácie. MTK v SR je  zriadené na dobu neurčitú. Poslaním MTK v SR je na 

základe prieskumu a vedeckého  záujmu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať 

a odborne spravovať predmety múzejnej hodnoty s afinitou k dejinám telesnej výchovy, športu 

a turistiky na Slovensku a iným aktivitám telesnej kultúry so vzťahom ku Slovensku. Sídlom MTK v SR 

je Bratislava, Trnavská 29/a. Oblasťou pôsobnosti je Slovenská republika. So súhlasom zriaďovateľa 

môže mať pracoviská a expozície aj mimo svojho sídla. 

 

 

Č I N N O SŤ  M T K  v  S R  

 

V rámci svojho poslania MTK v SR systematicky vykonáva najmä: nadobúdanie zbierkových 

predmetov, odbornú správu  zbierkových predmetov, odbornú evidenciu, ochranu zbierkových 

predmetov, využívanie  a sprístupňovanie zbierkových predmetov formou stálych expozícií, 

dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav, publikačnej a edičnej činnosti, kultúrno-

vzdelávacích aktivít, vedecko výskumnej činnosti. Pomáha rozvíjať odbornú, metodickú 

a dokumentačnú činnosť v oblasti telesnej kultúry na Slovensku. Zabezpečuje 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. spravuje špeciálnu knižnicu 
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Nadobúdanie zbierkových predmetov, odborná správu zb ierkových predmetov, odborná 

evidencia 

K 31.12.2005 malo múzeum v knihe prírastov zaevidovaných 24 508 ks predmetov. Z toho bolo 

skatalogizovaných 2 797 ks, v elektronickej podobe bolo spracovaných 583 ks. V roku 2005 z toho 

získalo 422 predmetov, z toho kúpou 129 ks, vlastným zberom 223 ks ,darom 6 ks a prevodom  64 ks. 

Vo fotoarchíve MTK v SR je v knihe prírastkov celkove 8952 ks . Z toho v r.2005 bolo 

zaprírastkovaných 115 ks. 

 

 

Ochrana zbierkových predmetov 

Múzeum má pracovné a depozitné priestory chránené elektronickým bezpečnostným systémom . 

Múzeum má k dispozícii 3 pracovne a 4 depozity o celkovej rozlohe 132m2 . Depozity 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 SR v Dome športu 

pridelené ďalšie tri miestnosti slúžiace ako sklady pre výstavné prvky. 

 

 

 

Využívanie  a sprístup ňovanie zbierkových predmetov formou stálych expozíc ií, dlhodobých, 

krátkodobých a putovných výstav 

MTK v SR napriek 20 ročnej existencii nemá vo vlastníctve priestory vhodné pre zriadenie stálej 

expozície. Preto svoje zbierky prezentuje formou krátkodobých a putovných výstav. 

 
PREHĽAD VÝSTAVNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2005 
 

• ...keď lopti čku vystriedal puk ( repríza vlastnej výstavy z r. 2004) 
24.2.- 3.4.2005 Podtatranské múzeum Poprad 
14.4.-3.5.2005 Technické múzeum Košice 
8.6.-18.9.2005        Tekovské múzeum Levice 
21.9.-15.11.2005    Pohronské múzeum Nová Baňa 
23.11.2005 – 18.2.2006 Tríbečské múzeum Topoľčany 
 

• Michal Vi čan (1925-1986) ( vlastná výstava) 
1.3.- 3.4.2005 Mestské múzeum Bratislava 
9.5.-    19.8.2005  Mestské múzeum Hlohovec 
 

• Nostalgia Expo 2005 ve ľtrh múzeí (vlastná výstava) 
7.-11.12.2005 Bratislava 
 

• Olympijská mozaika (vyvezená výstava) 
1.12.2005- 28.3.2005 NM- Muzeum tělesné výchovy a sportu ,Praha  
(zapožičanie výstavných predmetov) 
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Pracoviská a expozície aj mimo svojho sídla 
 Koncom roka 2001 prišlo na základe rokovania Národnej banky Slovenska- Múzea mincí a medailí 

v Kremnici (historické mesto na strednom Slovensku) a Slovenského združenia telesnej kultúry  

k prevodu fondu lyžovania , z majetku 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 jedného odborného pracovníka. 

 
KREMNICA - PREHĽAD VÝSTAVNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2005  
 
 
3.2.2005-30.5.2005 
 
...mostíky miznú / Z histórie lyžiarskych mostíkov na Slovensku/ 
 
14.9.-5.10.2005 
Antonovi venuje.... (autogramy športovcov zo zbierk y Antona Gajdoša) 
 
13.10.2005- marec 2006 
Zmocni ť sa pohybu (100.výro čie narodenia nestora slov. telovýchovy prof. K. Str áňaia) 
 
 

 

špeciálna knižnica 

MTK v SR má vybudovanú odbornú knižnicu obsahujúcu 8071 knižničných jednotiek odbornej 

športovej historickej literatúry. Veľkú časť tvorí fond olympijskej knižnice. Na základe dohody 

o vykonaní práce sa začalo r. 2005  s jeho postupných spracovávaním. Ročný prírastok bol 574 

jednotiek,  z toho kúpou 8, darom 566. V Kremnici MTK začalo s budovaním odbornej historickej 

knižnice s lyžiarskou tematikou. 

 

 

Spolupráca MTK v SR  

MTK v SR spolupracuje predovšetkým: 
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záujme rozvoja a koordinácie múzejnej dokumentácie a činnosti so Slovenským národným múzeom, 

Muzeologickým kabinetom SNM, Zväzom múzeí na Slovensku, Ministerstvom kultúry SR, 

Ministerstvom školstva  

SR, Slovenským olympijským výborom, ostatnými právnickými osobami a fyzickými osobami so 

vzťahom k telesnej kultúre, v záujme prehlbovania poznatkov a rozširovania vplyvu telesnej kultúry na 

verejnosť s múzeami, galériami a archívmi, školami, občianskymi združeniami, neziskovými 

organizáciami a pod. MTK v SR spolupracuje s múzeami a telovýchovnými organizáciami v zahraničí. 

V roku 2005 sa odborní pracovníci MTK v SR zúčastnili zahraničných pracovných ciest: 

• PhDr. Zdenka Letenayová, Mgr.V.Karácsony – jún, Hodonín, Česká republika 

medzinárodný seminár  „Muzeálni kritika“ 

• PhDr. Zdenka Letenayová – apríl, Olympia Grécko  

prednášateľ na zasadnutí Medzinárodnej olympijskej akadémii   

• Mgr. Viliam Karácsony – október, Mníchov, Nemecko 

medzinárodná konferencia „Dejiny lyžovania“ 

• PhDr. Zdenka Letenayová – december, Praha, Česká republika 

medzinárodný seminár „Olympijský kongres v Prahe r.1925“ 

 

 

Múzeum telesnej kultúry v SR si pripomenulo 24. októbra 2005 20.výročie založenia. Pri tejto 

príležitosti usporiadalo 25.októbra 2005  odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému:  

„PODSTATA, ÚLOHY A VÝZNAM MANAŽMENTU V MÚZEU“ 

za účasti zástupcov 19 múzeí zo Slovenska a partnerských múzeí z Českej republiky, Poľska 

a Maďarska.  

Podvečer, 25.októbra 2005, v priestoroch reštaurácie „Rendevous“ sa konalo pri spomínanom výročí 

spoločenské stretnutie so spolupracovníkmi a podporovateľmi Múzea telesnej kultúry v SR. Na 

stretnutí MTK v SR predstavilo aj skladačku v slovensko-anglickej verzii venovanú propagácii múzea 

a jeho expozícii v Kremnici. 

 

 

Organizácia a orgány MTK v SR  

Na základe nového štatútu činnosť a spôsob kontrolnej činnosti MTK v SR, v súlade so stanovami 

zriaďovateľa, riadia orgány MTK v SR. Orgány pod písm.a),c),e) budú menované a začnú  vyvíjať 

činnosť od roku 2006. 

Orgánmi MTK v SR sú: 

a) rada MTK v SR, 

b) riaditeľ, 

c) dozorná rada (revízor), 

d) Komisia pre tvorbu zbierok, 

e) Vedecká rada MTK v SR. 
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Pracovno právne pomery zamestnancov MTK upravujú všeobecné záväzné predpisy, najmä Zákonník 

práce. Práva, povinnosti a zodpovednosť týchto zamestnancov upravuje pracovný a organizačný 

poriadok vydaný zriaďovateľom. Platové a mzdové podmienky zamestnancov MTK v SR upravujú 

príslušné predpisy Ministerstva školstva SR.V roku 2005 malo MTK 3 zamestnancov v trvalom 

pracovnom pomere. K 31.3.2005 rozviazal pracovný pomer dohodou samostatný odborný pracovník 

špecialista  PhDr. Igor Machajdík. Od 1.5.2005 bol do pracovného pomeru prijatý Mgr. Viliam 

Karácsony. Na základe dohôd o vykonaní práce MTK v SR supluje odborné muzeálne  činnosti, ktoré 

nemôžu byť vykonávané na základe pracovného pomeru ( pracovisko Kremnica, spracovanie 

knižničného fondu a pod.) Treba podotknúť, že platové podmienky pracovníkov MTK v SR nie sú 

adekvátne a nezodpovedajú výške mzdového ohodnotenia pracovníkov v podobných inštitúciách. 

 

 

Aktuálny stav zamestnancov MTK v SR  k 31.1.2006 

PhDr. Zdenka Letenayová, riaditeľka 

Mgr. Viliam Karácsony, samostatný odborný pracovník špecialista 

Xénia Sitarčíková, odborný pracovník 

      

                                                            

 

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:  

predseda komisie PhDr. Vladimír Turčan, SNM- Archeologické múzeum Bratislava, členovia: PhDr. 

Magdaléna Bekessová, Podtatranské múzeum v Poprade, PhDr. Elena Kurincová, Mestské múzeum 

v Bratislave, Mgr. Viliam Karácsony, MTK v SR, Darina Salátová, dôchodkyňa, zmluvná pracovníčka 

MTK v SR pre Kremnicu. Členov komisie menuje a odvoláva riaditeľ MTK v SR. Členstvo v komisii je 

dobrovoľnou neplatenou funkciou. Komisia zasadala v roku 2005 jeden krát. 

 

 

 

Hospodárenie a majetok MTK v SR 

MTK v SR hospodári podľa schváleného rozpočtu. Hlavný zdroj príjmov, ktoré pokrývajú jeho mzdové 

náklady a náklady na činnosť tvoria prostriedky z účelovej dotácie Ministerstva školstva v SR 

(Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií). Majetok, s 

ktorým MTK hospodári, resp. užíva, je zriaďovateľom  zverený samostatným zverovacím protokolom. 

MTK hospodári so zvereným a užívaným  majetkom podľa čl. 5 Stanov SZTK a príslušných 

všeobecne záväzných predpisov. Objekty potrebné pre činnosť a prevádzku MTK v SR sú majetkom 

zriaďovateľa alebo sú pre túto činnosť získané zmluvami. 
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Prehľad čerpania prostriedkov zo štátneho rozpo čtu:  

Koordinácia projektov , prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií  

 

 

poskytnutá dotácia                                                                            použitá dotácia  

 1 392 000                                                                                      1 391 662 

mzdy     690 000     670 834* 

                                    *zmena účelovosti      19 166 

činnosť    702 000    720 828 

 

 

Dotácia  na materiálno technický rozvoj športu  

poskytnutá dotácia                                                                               použi tá dotácia 

motorové vozidlo 350 000 348 652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


