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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 SZTK
- 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 SZTK - MTK v SR.
V základných ustanovenia sa konštatuje:
Múzeum telesnej kultúry v SR (ďalej SZTK - 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 SZTK - MTK v SR zaradené
do systému SZTK ako špecializovaný organizačný útvar SZTK s celoslovenskou pôsobnosťou. SZTK
vystupuje vo vzťahu k SZTK - MTK v SR ako zriaďovateľ.
SZTK - 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. SZTK - MTK v SR je evidované v registri Ministerstva kultúry v SR pod
registračným číslom RM 66/2000. SZTK - 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. SZTK - MTK v SR je zriadené na dobu neurčitú. Poslaním SZTK
- 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
SZTK - MTK v SR je Bratislava, pracovisko SZTK - MTK v SR je umiestnené v Dome športu na
Junáckej ulici č. 6 v Bratislave. Priestory depozitov má na základe zmluvy o prenájme so Slovenským
kolkárskym zväzom, v Kolkárni na Trnavskej 29/a v Bratislave. Oblasťou pôsobnosti je Slovenská
republika. So súhlasom zriaďovateľa môže mať pracoviská a expozície aj mimo svojho sídla.

ČINNOSŤ SZTK - MTK V SR
V rámci svojho poslania SZTK - MTK v SR systematicky vykonáva najmä: nadobúdanie
zbierkových predmetov, odbornú správu
zbierkových predmetov, využívanie

zbierkových predmetov, odbornú evidenciu, ochranu

a sprístupňovanie zbierkových predmetov formou stálych

expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav, publikačnej a edičnej činnosti, kultúrnovzdelávacích

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.

NADOBÚDANIE

ZBIERKOVÝCH

PREDMETOV,

ODBORNÁ

SPRÁVA

ZBIERKOVÝCH

PREDMETOV, ODBORNÁ EVIDENCIA
K 31.12.2007 malo múzeum v knihe prírastov zaevidovaných 25 622 ks predmetov. Z toho bolo
skatalogizovaných 2 814 ks, v elektronickej podobe systémom BACH bolo spracovaných 2014 ks.
V roku 2007 z toho získalo 622 predmetov, z toho kúpou 201ks v celkovej hodnote 72529 Sk,
vlastným zberom, darom alebo prevodom

421ks. K najvýznamnejším akvizíciánm patrí získanie

pozostalosti po olympionikovi – boxerovi Rudolfovi Kusovi, majstrovi športu Milošovi Bočanovi ako i
kompletná zbierka poštových známok a materiálov vydaných v Československu v rokoch 1925-1992.
Vo fotoarchíve SZTK - MTK v SR je v knihe prírastkov celkove 9930 jednotiek . Z toho v r.2007 bolo
zaprírastkovaných 311j.V elektronickej podobe systémom BACH je celkove spracovaných 8507j.,
z toho naskenovaných 1382j. Hodnotu zbierokako i fotoarchívu ocenili napr. aj zostavovatelia knihy
k 15. výročiu vzniku Slovenského olympijského výboru, nakoľko v spomínanej publikácii sa niektoré
dokumenty objavili na verejnosti po prvý raz.

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 SZTK - MTK V SR a časť plochy zaberá
fond fotoarchívu. Okrem spomínaného priestoru má SZTK - MTK v SR v Dome športu pridelené ďalšie
tri miestnosti slúžiace ako sklady pre výstavné prvky. Depozity nezodpovedajú normám stanoveným
pre uchovávanie predmetov muzeálnej povahy .

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 SZTK - 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. Na základe finančnej podpory Ministerstva kultúry v SR bola
dňa 5. decembra 2007 slávnostne otvorená reinštalovaná Stála expozícia lyžovania na Slovensku.
Expozícia ponúka na paneloch slovensko - anglickú verziu textov, časť zbierkovú obohatili predmety
z najnovšej akvizície SZTK - MTK v SR ( Šlachta, Židek a ďalší). Zároveň z finančnej podpory
Ministerstva kultúry v SR bol vo výstavných priestoroch realizovaný projekt integrovaného
kamerového bezpečnostného systému.

šPECIALIZOVANÁ KNIŽNICA
SZTK - MTK V SR má vybudovanú odbornú knižnicu obsahujúcu 9389 knižničných jednotiek odbornej
športovej historickej literatúry. Veľkú časť tvorí fond olympijskej knižnice. Ročný prírastok bol 594
jednotiek čo je 695 ks , z toho kúpou 6 ks v hodnote 903,-Sk, darom a zberom 689 ks. Funkcia
knihovníka je zastrešovaná kumulovanou funkciou pracovníčky SZTK - MTK v SR. Preto v roku 2007
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 SZTK - MTK v SR v Kremnici.
Knižnica SZTK –MTK v SR je registrovaná na Ministerstve kultúry SR v Zozname knižníc SR pod
registračným číslom: 3998/2000/400/3443.

V

YUŽÍVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV FORMOU STÁLYCH
EXPOZÍCIÍ, DLHODOBÝCH, KRÁTKODOBÝCH A PUTOVNÝCH VÝSTAV
SZTK - MTK v SR napriek vyše 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 2007
KREMNICA
•
- do 9.februára 2007
Športovci v školských laviciach
výstava prevzatá z Múzea školstva a pedagogiky
• 9.2.2007 február – 14.jún 2007
Život v bielej stope (Ľudovít Fusko, Rudolf Čillík)
• 15.júna 2007 – 18. júla 2007
Šport a fotografia
prevzatá z SOV
• 19.júla -20.septembra 2007
Paralympici v obrazoch
prevzatá zo Slovenského paralympijského výboru
• 20.septembra 2007 – 4.decembra 2007
S mikrofónom za športom

• 5.decembera 2007
História horských chát a turistických ubytovní na Slovensku


5.decembra 2007
Slávnostné sprístupnenie reinštalovanej Stálej expozície lyžovania na Slovensku

OSTATNÉ
•

- 5.januára 2007

Spomienky na Čvira (Ladislav Zacharides)
vestibul Mestský úrad Liptovský Mikuláš
• 6.februára 2007 – 27.februára 2007
Putujúci mušketieri
Francúzsky inštitút Bratislava
v spolupráci s Európskom šermiarskou konfederáciou a Slovenskýcm šermiarskym zväzom
*výstava bola následne inštalovaná v rámci rôznych šermiarskych podujatí *
. jún - Gent, Belgium : at the occasion of the European Championships the exhibition was exposed in an excellent place in
the very center of Ghent in the ING bank of Ghent. The local organisers received the opportunity from ING bank to
use 3 exhibit cases which they filled up with documents and other pieces about their club
september St. Pdtersburg Russia at the occasion of the World Championships : The exhibition was enriched with 2
further panels about the development of Russian fencing as well as about Russian wheelchair fencing and the Future
for Fencing foundation.
október-Frankfurt Germany at the occasion of the 13 th European Fair Play Congress: The European Fair Play
Congress was held under the patronage of the European Olympic Committees (EOC) and of the International Council
of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). The general topic for this Congress was: "Olympic Values and
the Future of Sport". .
november -Prag, CZE at the occasion of the European Junior Championships: This exhibition was also further enriched
with one local panel

* údaje čerpané zo správy K. Ráczovej-Lokšovej
• 31.mája 2007 -1.júla 2007
S mikrofónom za športom
v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy
• zapožičanie predmetov
3.októbra - 31.októbra 2007
Východoslovenské múzeum Košice
na výstavu: História českého a československého futbalu, české góly

SPOLUPRÁCA SZTK - MTK V SR
SZTK - 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. SZTK - MTK v SR spolupracuje s múzeami
a telovýchovnými organizáciami v zahraničí.

V roku 2007 sa PhDr. Zdenka Letenayová zúčastnila v dňoch 11.-14.októbra 2007 vo Varšave na
konferencii „Olympijské zbierky a olympijská výchova v športových múzeách“, kde vystúpila
s referátom „Stratégia budovania olympijského zbierkového fondu v neštátnom múzeu“.

Konferenciu organizovalo Poľské múzeum športu a turistiky v spolupráci s Poľským olympijským
výborom. PhDr. Zdenka Letenayová a Mgr. V. Karácsony dňa 21.augusta .2008 v rámci pracovnej
cesty do Viedne navštívili „Expert Museum Fair 2007“. PhDr. Zdenka Letenayová a Mgr. V.
Karácsony sa zúčastnili v Hronci, dňa 18.septembra 2007, odborného sympózia „Akvizičná činnosť
múzeí v súčasnosti – problémy, možnosti, perspektívy“, organizovaného Zväzom múzeí na
Slovensku.
Publikačná činnosť odborných pracovníkov múzea tvorí samostatnú prílohu na priloženom CD.

ORGANIZÁCIA A ORGÁNY SZTK - MTK v SR
Na základe štatútu činnosť a spôsob kontrolnej činnosti SZTK - MTK v SR, v súlade so stanovami
zriaďovateľa, riadia orgány SZTK - MTK v SR. Orgány pod písm. a),c),e) boli menované orgány SZTK
- MTK v SR.
Orgánmi SZTK - MTK v SR sú:
a) rada SZTK - MTK v SR,
b) riaditeľ,
c) dozorná rada (revízor),
d) Komisia pre tvorbu zbierok,
e) Vedecká rada SZTK - MTK v SR.

•

RADA SZTK - MTK v SR

je najvyšším orgánom SZTK - MTK v SR, schvaľuje rozpočet SZTK - 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

SZTK - MTK v SR, zástupca

Ministerstva školstva SR( z dôvodu zmien na MŠ SR bude členstvo riešené).
Zasadnutie Rady SZTK - MTK v SR sa bude konať z technických príčin v prvom štvťroku 2008. Na
zasadnutie Rady SZTK - MTK v SR bude prizývaná aj predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku PhDr.
Marta Janovíčková.

•

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, SZTK - MTK v SR Stála expozícia lyžovania Kremnica, Mgr. Viliam Karácsony, odborný
pracovník, Múzeum telesnej kultúry v SR. Komisia zasadala dňa 13.decembra 2007 o 14,00h v
priestoroch SZTK - MTK v SR v Bratislave.

•

VEDECKÁ RADA SZTK - MTK V SR

Vedecká rada je poradným orgánom SZTK - MTK v SR zameraným na odborné posudzovanie
krátkodobých a dlhodobých výstavných a vedeckovýskumných programov a projektov SZTK - 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, športový historik, PhDr. Borislav Petrík, EÚ SAV,
PhDr. František Seman, PhD., FTVŠ UK Bratislava. Zasadnutie Vedeckej rady SZTK - MTK v SR sa
z ekonomických dôvodov neuskutočnilo, zasadnutie rady sa uskutoční v prvom štvrťroku 2008.
•

DOZORNÁ RADA (REVÍZOR)

Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán , ktorý dohliada na činnosť SZTK - MTK v SR menovaná
zriaďovateľom. Členovia dozornej rady (revízor) sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov
a záznamov týkajúcich sa činnosti SZTK - MTK v SR a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené
v súlade s osobitnými predpismi. Problematika bude doriešená s vedením zriaďovateľa v prvom
polroku 2008.

Pracovnoprávne pomery zamestnancov SZTK - 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 SZTK MTK v SR upravujú príslušné predpisy Ministerstva školstva SR. V roku 2007 malo SZTK - MTK V SR
3 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Na základe dohôd o vykonaní práce SZTK - 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 SZTK - MTK v SR nie sú adekvátne a nezodpovedajú výške mzdového ohodnotenia
pracovníkov v podobných inštitúciách.

•

Aktuálny stav zamestnancov SZTK - MTK v SR k 31.12.2007

PhDr. Zdenka Letenayová, riaditeľka
Mgr. Viliam Karácsony, samostatný odborný pracovník špecialista
Xénia Sitarčíková, odborný pracovník

HOSPODÁRENIE A MAJETOK SZTK - MTK v SR
SZTK - MTK v SR hospodári podľa schváleného rozpočtu. Hlavný zdroj príjmov, ktoré pokrývajú jeho
mzdové náklady a náklady na činnosť tvoria najmä prostriedky z účelovej dotácie Ministerstva školstva
v SR (Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií). Majetok,
s ktorým SZTK - MTK V SR hospodári, resp. užíva, je zriaďovateľom

zverený samostatným

zverovacím protokolom. SZTK - 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 SZTK - MTK v SR sú majetkom zriaďovateľa alebo sú pre túto činnosť získané zmluvami.
Ekonomickú agendu pre SZTK - MTK v SR zabezpečuje zriaďovateľ.

Prehľad financovania SZTK - MTK v SR za rok 2007
príjem
MŠ SR
MK SR
ostatné
spolu
výdaj
rozdiel

1620000
90000
25464
1735464
1732054
3410

spracovala:PhDr. Zdenka Letenayová, riaditeľka SZTK –MTK v SR

