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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, do marca 2006 boli pracovne aj depozity umiestnené v budove kolkárne na  Trnavskej 

29/a. Od marca 2006 má MTK v SR pridelené nové pracovné priestory v Dome športu na Junáckej 

ulici č. 6 v Bratislave. 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, vedeckovýskumnej 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 špecializovanú knižnicu 
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NADOBÚDANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV, ODBORNÁ SPRÁVA ZB IERKOVÝCH 

PREDMETOV, ODBORNÁ EVIDENCIA 

K 31.12.2006 malo múzeum v knihe prírastov zaevidovaných 25 030 ks predmetov. Z toho bolo 

skatalogizovaných 2 811 ks, v elektronickej podobe systémom BACH bolo spracovaných 1392 ks. 

V roku 2006 z toho získalo 522 predmetov, z toho kúpou 27 ks, vlastným zberom, darom alebo 

 prevodom  495 ks. 

Vo fotoarchíve MTK v SR je v knihe prírastkov celkove 9620 jednotiek . Z toho v r.2006 bolo 

zaprírastkovaných 709j.V elektronickej podobe systémom BACH je celkove spracovaných 5234j. 

 

 

OCHRANA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

Múzeum má depozitné priestory chránené elektronickým bezpečnostným systémom . Múzeum má 

k dispozícii  depozity o celkovej rozlohe 140m2 . Depozity slúžia okrem svojho hlavného poslania ako 

priestoru pre uchovávanie zbierkového fondu aj ako knižnica MTK V SR 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 SPRÍSTUPŇOVANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV FORMOU STÁLYCH  
EXPOZÍCIÍ, DLHODOBÝCH, KRÁTKODOBÝCH A PUTOVNÝCH VÝS TAV  
 
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. Ročný výstavný 

program je sprístupnený a pravidelne obnovovaný na www. muzeum. sk 

PREHĽAD VÝSTAVNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2006 
 

• Vášeň celkom nevinná (Zberate ľstvo a olympijské hry) (vlastná výstava) 
3.2.- 5.3.2006 Múzeum mesta Bratislavy 
13.10.- 6.12.2006 Gymnázium P.de Coubertina, Piešťany 
 

• ...keď lopti čku vystriedal puk ( repríza vlastnej výstavy z r. 2004) 
27.4. - 20.6.2006 Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica 
 

• Zmocni ť sa pohybu (Prof. Karol Strá ňai) (repríza vlastnej výstavy) 
4.8.- 30.10.2006 Knižnica Rajec 
 

• Antonovi venuje... (repríza vlastnej výstavy) 
30.9. – 31.10.2006 Zemplínske múzeum, Michalovce 
 
• Putujúci mušketieri (spolupráca na výstave so Slovenským šermiarskym zväzom,               
                                          výstava  vyvezená do zahraničia)                                              
november 2006 , počas MEJ v šerme ,Lodž, Poľsko 
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• Nostalgia Expo 2006 ve ľtrh múzeí (vlastná výstava) 
15.-19.11.2006 SNM, Bratislava 
 
 
 

PRACOVISKÁ A EXPOZÍCIE AJ MIMO SVOJHO SÍDLA   
 
STÁLA EXPOZÍCIA LYŽOVANIA NA SLOVENSKU 
 
 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 V SR. 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. 

 
 

 PREHĽAD VÝSTAVNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2006 
 

• 60 rokov Bezroukovho  memoriálu   (vlastná výstava)   
8.3. – 7.6. 2006 
 

• Vášeň celkom nevinná (Zberate ľstvo a olympijské hry) (repríza vlastnej výstavy) 
7.6. – 11.10.2006 
 

• Spomienky na Čvira (Ladislav Zacharides)  (vlastná výstava) 
20.10. – 6.12.2006 
 

• Športovci v školských laviciach (výstava prevzatá z Múzea školstva a pedagogiky) 
6.12. 2006 – 7.2.2007 
 

 

šPECIALIZOVANÁ  KNIŽNICA 

MTK V SR má vybudovanú odbornú knižnicu obsahujúcu 8694 knižničných jednotiek odbornej 

športovej historickej literatúry. Veľkú časť tvorí fond olympijskej knižnice. Ročný prírastok bol 623 

jednotiek,  z toho kúpou 18, darom 605. Funkcia knihovníka je zastrešovaná kumulovanou funkciou 

pracovníčky MTK v SR. Preto v  roku 2006 bola absencia samostatného odborného pracovníka pre 

knižničný fond riešená dohodou o vykonaní práce. Časť fondu tvorí odborná špecializovaná  historická 

knižnica s lyžiarskou tematikou, ktorá je súčasťou odborného pracoviska  MTK v SR v Kremnici. 
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SPOLUPRÁCA MTK V SR  

MTK v SR spolupracuje predovšetkým: 

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 2006 (26.9.2006)  sa odborní pracovníci MTK v SR ,PhDr. Z. Letenayová a Mgr. V. Karácsony 

zúčastnili odborného seminára s medzinárodnou účasťou „Fotografia tatranského regiónu“, konaného 

v Múzeu v Kežmarku . Odborný príspevok na tému : „Fotografia tatranského regiónu z pohľadu 

športového múzea“ predniesol Mgr. V. Kárácsony. 

 

 

 

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) boli menované orgány MTK v SR. 

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. 

RADA MTK v SR 

je najvyšším orgánom MTK v SR, schvaľuje rozpočet MTK v SR, schvaľuje ročnú účtovnú závierku 

a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“),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: Ing. Marián Kukumberg ,podpredseda SZTK poverený vedením, 

PhDr. František Chmelár, predseda Slovenského olympijského výboru, PhDr. Peter Hýross, riaditeľ 

Múzea mesta Bratislavy , PhDr. Zdenka Letenayová, riaditeľka  MTK v SR, zástupca Ministerstva 

školstva SR( z dôvodu zmien na MŠ SR bude členstvo  riešené v roku 2007). 

Zasadnutie Rady MTK v SR sa konalo dňa 24.októbra 2006 (utorok) o 9,00 h v priestoroch  MTK v SR 

Junácka 6 v Bratislave. 



 6 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Perspektívy rozvoja múzea , otázka  vytvorenia stálej expozície,plán činnosti na rok 2007 

3. Diskusia 

 

KOMISIA PRE TVORBU ZBIEROK 

Komisia pre tvorbu zbierok  je odborný orgán zriadený na posudzovanie nadobúdania zbierkových 

predmetov do odbornej správy múzea podľa osobitného predpisu. Členov komisie tvoria: 

PhDr. Vladimír Turčan, odborný pracovník, SNM- Archeologické múzeum Bratislava, predseda 

komisie, PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka, Podtatranské múzeum Poprad, PhDr. Elena 

Kurincová, odborná pracovníčka, Múzeum mesta Bratislavy, Darina Salátová, zmluvná odborná 

pracovníčka, MTK v SR Stála expozícia lyžovania Kremnica, Mgr. Viliam Karácsony, odborný 

pracovník, Múzeum telesnej kultúry v SR. Komisia zasadala dňa 28.septembra 2006 (štvrtok) o 

11,00h v priestoroch MTK v SR v Bratislave. 

 

VEDECKÁ RADA MTK v SR  

Vedecká rada je poradným orgánom MTK v SR zameraným na odborné posudzovanie krátkodobých 

a dlhodobých výstavných a vedeckovýskumných programov a  projektov MTK v SR. 

Členmi komisie sú: PhDr. Miroslav Bobrík PhD., STU Bratislava, PaedDr. Peter Bučka, vedúci Katedry 

TV Trenčianskej univerzity, PhDr. Jozef Drenko, PhDr. František Kolář, riaditeľ Olympijského 

studijního centra  Praha, PhDr. Igor Machajdík, pracovník oddelenia vzdelávania Národného 

športového centra Bratislava, PhDr. Borislav Petrík, EÚ SAV, PhDr. František Seman, PhD., FTVŠ UK 

Bratislava. Zasadnutie Vedeckej rady MTK v SR sa konalo priestoroch MTK v SR v dňa 7. novembra 

2006 o 11h. 

Program: 

1. Poslanie a úlohy Vedeckej rady MTK v SR 

2. Zhodnotenie činnosti MTK v SR za uplynulé obdobie 

3. Plán práce MTK v SR na rok 2007 

 

DOZORNÁ RADA (REVÍZOR) 

Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán , ktorý dohliada na činnosť MTK v SR menovaná 

zriaďovateľom. Členovia dozornej rady (revízor) sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov 

a záznamov týkajúcich sa činnosti  MTK v SR a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s 

osobitnými predpismi. Problematika bude riešená s vedením zriaďovateľa v prvom polroku 2007. 

 

Pracovnoprávne pomery zamestnancov MTK V SR 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 2006 malo MTK V SR 3 

zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Na základe dohôd o vykonaní práce MTK v SR supluje 
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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 31.12.2006 

PhDr. Zdenka Letenayová, riaditeľka 

Mgr. Viliam Karácsony, samostatný odborný pracovník špecialista 

Xénia Sitarčíková, odborný pracovník 

                                                               

 

 

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 V SR hospodári, resp. užíva, je zriaďovateľom  zverený samostatným zverovacím 

protokolom. MTK V SR 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. Príjem MTK v SR v roku 2006 

za služby (predaj fotografií, zmluvy na výstavné projekty a pod.) bol 43 508 Sk. 

 

 

 

 

 

 



Prehľad čerpania prostriedkov zo štátneho rozpo čtu:  

Koordinácia projektov , prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií  

 
 

Rozpočet organizácie na rok 2006 - BEŽNÉ VÝDAVKY - skuto čnos ť 
1550000  1 549 819  

Názov a adresa organizácie (celý názov, nie skratka):    

Slovensk é zdru ženie telesnej kult úry - Múzeum telesnej kult úry v SR  

    

1549819 Skuto čnos ť za rok 
2006 

z toho prostriedky M Š 
SR (súčet sa musí 

zhodova ť s celkovou 
poskytnutou dotáciou 

pod ľa zmluvy a jej 
dodatkov) 

z toho in é prostriedky, 
ktoré boli priamo 
hradené Vašou 

organizáciou (nie 
výdavky hradené 

športovými klubmi alebo 
inými organizáciami) 

A = B + C B C 
(v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk) 

    
    
    

2. APARÁT A RÉŽIA ORGANIZÁCIE    

    
a) réžia apar átu     

pren ájom alebo n áklady na kancel árske priestory    164 208   
pren ájom alebo n áklady na skladov é priestory    39 532   
telekomunika čné a poštov é slu žby   66 480   
(poplatky za používanie pevných liniek a mobilných telefónov, poštovné a 
pod.) 

nákup v ýpočtovej, telekomunika čnej a kancel árskej techniky a pod.    15 114   
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(nákup počítačov, monitorov, tlačiarní, faxov, kopírovacích strojov, 
skenerov, mobilných telefónov a pod.) 
nákup softv éru a antiv írov ých programov a poplatky za aktualiz áciu        

nákup kancel árskeho zariadenia    34 531   
(nákup skríň, políc, stolov, stoličiek, chladničiek, mikrovlnných rúr, 
kávovarov a pod.) 
nákup kancel árskych potrieb    23 375   
(nákup kancelárskeho papiera, tonerov, pier, spiniek, obálok a pod.) 
údržba kancel árskych priestorov        
údržba skladov ých priestorov    3 189   
údržba výpočtovej, telekomunika čnej a kancel árskej techniky a pod.    4 760   

údržba softv éru a antiv írov ých programov    1 000   
údržba kancel árskeho zariadenia        
zriadenie, aktualiz ácia a prev ádzka internetovej str ánky    2 380   
ekonomick é slu žby       
právne slu žby       
zasadnutia org ánov a komisi í   5 097   
(cestovné náklady, ubytovanie, stravné, prenájmy zasadacích priestorov 
a pod.) 

slu žobn é cesty pracovn íkov apar átu a členov org ánov a komisi í   11 744   
(cestovné náklady, ubytovanie, stravné, PHM, poistenie a pod.) 
poistenie budov, zariaden í a pod.        
člensk é poplatky slovensk ým organiz áciám - za členstvo alebo za 
poskytované služby (nie ekonomického alebo právneho  charakteru) 

  3 090   

    
b) prev ádzka motorov ých vozidiel     

zákonn é poistenie    4 272   
havarijn é poistenie    12 903   
cestn á daň a dia ľničné známky        
pren ájom motorov ých vozidiel        
finan čný lízing motorov ých vozidiel        
operat ívny l ízing motorov ých vozidiel        
údržba motorov ých voz id iel    6 659   
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(servisné prehliadky, opravy, nákup technických zariadení, materiálu, 
náhradných súčiastok, prevádzkových kvapalín a pod.) 
nákup PHM -    33 627   

    
c) pracovn íci apar átu     

fyzick ý počet zamestnan ých pracovn íkov apar átu (uve ďte po čet 
osôb) 

3   

prepo čítaný stav na pln ý pracovn ý úväzok 3   

fyzick ý počet pracovn íkov apar átu platen ých na dohody,  živnosti, 
mandátne a príkazné zmluvy (uve ďte po čet osôb) 

8   

objem mzdov ých prostriedkov na pracovn íkov apar átu v 
zamestnaneckom pomere (vrátane odvodov organizácie)  

  750 000   

objem prostriedkov vyplaten ých pracovn íkom apar átu na dohody, 
živnosti, mandátne a príkazné zmluvy, refundácie a pod. 
(neuvádzajte prostriedky vynaložené na ekonomické a  právne 
služby) 

  115 768   

nákup stravn ých l ístkov    35 973   

    
d) ostatn é úlohy (rozp ísať iné aktivity, ktor é nie je mo žné zaradi ť do predch ádzajúcich polo žiek a patria do r éžie apar átu)  
Výstavn á činnos ť   169 867   

Nákup zbierkov ých predmetov    26 420   

Nákup kn íh a časopisov    5 748   

Sťahovanie kancel árskych priestorov    7 854   

Poplatky za vedenie účtu a bankov é poplatky    6 268   

    

SPOLU   1 549 819   
 


