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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 je uvedené : 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  Junáckej ul. 6 v Bratislave  a 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. 
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Č innos ť  SZTK – MTK v SR 

     V rámci svojho poslania SZTK-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. Ekonomickú činnosť zabezpečuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom finančnej 

dotácie na mzdy a činnosť a SZTK poskytovaní služieb spojených s ekonomickou agendou 

a príspevkom na mzdy zamestnancov (tabuľka č.1). Časť financií  na činnosť pokrylo múzeum 

z grantu Ministerstva kultúry SR a z vlastnej činnosti ( zapožičanie zbierkových predmetov, služby 

fotoarchívu, knižnice a pod.).                                                                                     

     SZTK – MTK v SR má v stálom pracovnom pomere 3 zamestnancov, ostatné odborné a doplnkové 

činnosti múzea , ktoré vyplývajú zo zákona, rieši uzatváraním dohôd o vykonaní práce alebo zmluvami 

o dielo. 

     V roku 2008 eviduje SZTK – MTK v SR vzrast záujmu o svoje služby  zo strany športových zväzov, 

médií, ale i študentov a ostatných bádateľov z oblasti histórie športu na Slovensku.  Na poskytovanie 

odborných služieb má stanovený cenník. 

     Plán práce je odborne konzultovaný a schválený Vedeckou radou SZTK –MTK v SR , pre nákup 

zbierok ako i pre  posúdenie hodnoty získaných zbierkových predmetov  má zriadenú Komisiu pre 

tvorbu zbierok.                                                                                                                             

 

NADOBÚDANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV, ODBORNÁ SPRÁVA ZBIERKOVÝCH 

PREDMETOV, ODBORNÁ EVIDENCIA 

     K 31.12.2008 malo múzeum v knihe prírastov zaevidovaných 26 141 ks predmetov. Z toho bolo 

skatalogizovaných 2 818 ks, v elektronickej podobe systémom BACH bolo spracovaných 4052 

jednotiek. V roku 2008 z toho získalo 559 predmetov zbierkovej povahy , z toho kúpou 114 ks 

v celkovej hodnote 37 170 Sk, vlastným zberom, darom alebo  prevodom  445 ks. K najvýznamnejším 

akvizíciám patrí získanie pozostalosti po stolnom tenistovi Vladimírovi Horváthovi, či hokejovom 

funkcionárovi Jurajovi Okoličánym. Významnou a cennou akvizíciou je aj súbor dokumentácie Hier 

XXIX. olympiády 2008 v Pekingu, najmä z oblasti filatelie.   
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     Vo fotoarchíve SZTK-MTK v SR je v knihe prírastkov celkove 11 093 jednotiek . Z toho v r.2008 

bolo zaprírastkovaných 1171 ks. V elektronickej podobe systémom BACH je celkove spracovaných 

11093 ks  z toho počet naskenovaných záznamov tvorí 3035 ks.   

 

OCHRANA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

      Múzeum má k dispozícii  depozitné priestory chránené elektronickým bezpečnostným systémom o 

celkovej rozlohe 140m2. Depozity slúžia okrem svojho hlavného poslania depozity 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, knižnicu a zbierkové predmety. Depozity 

nezodpovedajú normám stanoveným pre uchovávanie predmetov muzeálnej povahy . Na základe 

dostupných informácií SZTK- MTK v SR informovalo koncom roka 2008 svojho zriaďovateľa 

o príprave  zrušenia zmluvy o nájme zo strany Slovenského kolkárskeho zväzu   na  depozity na 

Trnavskej ulici z dôvodu  možného zbúrania budovy kolkárne a požiadalo o riešenie situácie zo strany 

zriaďovateľa. 

 

ŠPECIALIZOVANÁ KNIŽNICA 

     SZTK-MTK V SR má vybudovanú odbornú knižnicu obsahujúcu 10860 knižničných jednotiek 

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

1571 jednotiek,  z toho kúpou 7 ks v hodnote 8.298,-Sk, darom a  zberom  1554 ks. Väčšinu tvorili 

publikácie získané prevodom z Telovýchovnej školy SZTK. Treba zdôrazniť, že v mnohých prípadoch 

išlo o historicky veľmi cenné publikácie. Funkcia knihovníka je zastrešovaná kumulovanou funkciou 

pracovníčky SZTK-MTK v SR. Preto od   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. 

 

PRACOVISKÁ A EXPOZÍCIE SZTK – MTK V SR 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  
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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. V roku 2008 bola expozícia navrhnutá na udelenie ocenenia „  

Múzeum roka“ v kategórii expozícia. Okrem stálej expozície SZTK-MTK pripravuje vo vyhradenom 

priestore aj dočasné výstavy. 

Ani v roku 2008 sa nepodarilo obnoviť trvalú spoluprácu  s orgánmi lyžovania  na Slovensku. 

 

VYUŽÍVANIE  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 webovej stránke www.muzeum.sk.     

 

     K najvýznamnejším výstavným projektom realizovaným v roku 2008 patrí výstava „Šport a 

osobnosti alebo čo nenájdete v encyklopédii športu“, ktorú SZTK –MTK v SR financovala  čiastočne aj 

z grantu Ministerstva kultúry SR v priestoroch Slovenského národného múzea V Bratislave. Výstava 

sa predstavila ako samostatný projekt v rámci výstavy Slovensko v 20.storočí. Počas štyroch 

mesiacov ju navštívilo vyše 22000 divákov. Na základe dodatočnej účelovej finančnej dotácie zo 

strany Ministerstva školstva SR bola pripravená v slovensko - anglickej verzii  publikácia 

s rovnomenným názvom. 

 

   V Kremnici zavŕšila úspešný  výstavný cyklus  „S batohom cez hory“ výstava „S batohom cez hory III.  

70 rokov KSTL“, ktorú SZTK – MTK pripravilo s Klubom slovenských turistov. 
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PREHĽAD VÝSTAVNEJ ČINNOSTI V ROKU 2008 

����  VÝSTAVY REALIZOVANÉ NA SLOVENSKU 
• 10. januára - 7.marca 2008 

S mikrofónom za športom  
miesto konania: Tríbečské múzeum Topoľčany  
 

• 21.február 2008 - 4. apríla 2008  
Spomienky na Čvira (Ladislav Zacharides a jeho výtvarná tvorba  )                                                   
miesto konania: Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica  
 

• 5.máj 2008 - 16.júna 2008                                                                                                                       
Hokej a Slovensko                                                                                                                                         
miesto konania: priestor  vstupného areálu Slovnaftu Vlčie hrdlo  
 
 

• 30.apríla.2008 - 10.mája.2008  
Vášeň celkom nevinná 
miesto konania: budova Slovenského technického múzea  Košice ,v rámci 9.mestskej filatelisticko 
filokartistickej výstavy 
 

• 16. mája  2008 -  30. septembra 2008 
Šport a osobnosti –alebo čo nenájdete v encyklopédii športu                                                                               
miesto konania: Slovenské národné múzeum Vajanského nábr., Bratislava 
 

• 24. júna 2008 - 24. augusta 2008 
S mikrofónom za športom                                                                                                                              
miesto konania: Slovenské technické múzeum Košice 
 

• 4. júna 2008 - 8. jún 2008  
Zberate ľské dni – De ň MTK v SR v rámci Slovolympfila 2008                                                                              
miesto konania: Incheba Bratislava 
 

• 11. septembra 2008 – 30. novembra  2008  
S mikrofónom za športom                                                                                                                             
miesto konania: Slovenské národné literárne muzeum Martin 
 
 

• 15. septembra 2008 - 16. októbra 2008 
Olympijské hry v znamení osmi čiek                                                                                                              
miesto konania: Olympijský klub Nové Zámky, Štadión na Sihoti  
 
 

• 29. decembra 2008                                                                                                                    
 

Olympijské hry v znamení osmi čiek                                                                                                  
miesto konania : 36. Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru, Bratislava, Holiday Inn      
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����  KREMNICA  - STÁLA EXPOZÍCIA LYŽOVANIA NA SLOVENSKU 
• do 22. apríla 2008                                                                                                                              

S batohom cez hory I. ( Z histórie turistických chá t a útulní na Slovensku) 
 

• 23. apríla 2008 - 30. júl  2008 
S batohom cez hory II. ( Turistická a lyžiarska lit eratúra v zbierkach SZTK – MTK v SR) 
 

• 31. Júla 2008 - 2. septembra  2008 
Olympijské hry v znamení osmi čiek 
 

• 3.decembra  2008 -  február 2009 
S batohom cez hory III. ( 70 .výro čie založenia Klubu slovenských turistov a lyžiarov)  
 
 
 

����  VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ 
 
• Putujúci mušketieri  
máj 2008 
Paríž Francúzsko (Les Lames du Marais, May 2008) otvorený deň v šerme pre deti  
 
október  2008 
MEJ v šerme , Amsterdam, Holandsko           
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Tabuľka č.1   

 

Príjmy    SZTK – MTK v SR             

Ministerstvo školstva  SR    z toho                                                  1 995 000                       

 mzdy                                                                                                 900  000 

činnosť                                                                                            1 000  000 

účelovo viazané -publikácia  Šport a osobnosti                                   95  000 

vlastná činnosť a iné zdroje financovania                                          103  270 

Spolu:                                                                                               2 098 270 

 

 

Výdavky SZTK – MTK v SR 

 

mzdy                                                                                                 900 000 

činnosť                                                                                           1 169 249 

Spolu:                                                                                              2 069 249 

 

Rozdiel :                                                                                               29 021 


