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2. HLAVNÉ ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
Slovenské technické múzeum (STM) je podľa § 7 ods. 7 zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov celoštátnym špecializovaným múzeom. Základným
poslaním STM je na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojou špecializáciou
získavať, vedeckými metódami zhodnocovať a skúmať, ochraňovať, využívať a prezentovať zbierkové
predmety, zbierky a dokumentačné materiály viažuce sa ku komplexnej dokumentácii dejín a vývoja
vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a k podielu Slovenska a jeho
osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva.
Činnosti STM:
- Tvorba zbierkového fondu
- Odborná správa zbierkového fondu – odborná evidencia, odborná ochrana
- Vedeckovýskumná činnosť so zameraním na nadobúdanie zbierkových predmetov,
ich vedecké skúmanie a zhodnocovanie
- Prezentačná činnosť – expozičná činnosť, výstavná činnosť, ostatná prezentačná činnosť
- Výchovno-vzdelávacia a propagačná činnosť
- Odborná metodická činnosť v oblasti múzejnej dokumentácie, ochrany a prezentácie
pamiatok vedy, výroby a techniky na Slovensku

3. PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH STM NA ROK 2015
Plán hlavných úloh STM rozpracúva ciele STM v krátkodobom horizonte, nadväzuje na koncepcie
a dlhodobejšie plány jednotlivých odborných činností a výsledky realizovaných aktivít v predchádzajúcom období, zároveň vychádza z Kontraktu č. MK - 961/2014-340/19582 na rok 2015 uzatvoreného
medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a STM.
Súvisiace koncepčné materiály, plány, zámery a dokumenty:
- Zriaďovacia listina STM,
- Stratégia rozvoja múzeí a galérií do roku 2018,
- Akvizičná politika STM,
- Plán akvizičnej činnosti STM do roku 2018,
- Koncepcia vedeckovýskumnej činnosti STM,
- Plán vedeckovýskumnej činnosti STM do roku 2018,
- Plán prezentačnej činnosti STM do roku 2018.

3.1

Základné odborné činnosti

3.1.1

Budovanie zbierkového fondu

(1)

V súlade s Akvizičnou politikou STM a Plánom akvizičnej činnosti do roku 2018 realizovať
aktívnu selekciu a systematicky budovať zbierkový fond. Na základe zhodnocovania
jednotlivých zbierok, celého zbierkového fondu, ako aj realizovaného primárneho výskumu
prehodnocovať štruktúru jednotlivých zbierok, ako aj celého zbierkového fondu.
Akvizičnú činnosť realizovať formou vlastného výskumu, daru, kúpy, prevodom správy alebo
zámenou s iným múzeom.
Konkrétne akvizičné zámery STM v roku 2015 sú spracované ako prioritný projekt /PP/
08T0106 Akvizícia zbierkových predmetov a nákup knižničných fondov.
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Zbierka
Hutníctvo
Kováčstvo
Baníctvo
Strojárstvo

Kancelárske stroje
Elektrotechnika
/ rozhlasová a televízna technika
Elektrotechnika
/ elektroenergetika
Hodinárstvo
Geodézia a kartografia
Fotografická a kinematografická
technika
Doprava
Letectvo a letecká technika
Priemyselný dizajn
Fyzika
Chémia
Astronómia

Termín (T): priebežne

Zámer

Cena /Eur/

artefakty hutníckej výroby 1960 ‒ 1990
sprievodná dokumentácia ‒ katalógy, cenníky, vzorkovníky
doplnenie zbierky soľnobanskej čipky, artefakty solivarníctva v
súvislosti s obnovou objektu Sklad soli v NKP Solivar a
pripravovanými prezentačnými aktivitami v danom objekte
symboly zmeny orientácie strojárskej výroby ‒ zmeny výrobného
artiklu, unikátne technické zariadenia ‒ ložiskový reduktor
TwinSpin, Wankelov motor, hybridný motor, tepelné čerpadlo,
motor na drevoplyn
mechanické písacie stroje pre nevidiacich Tatrapoint Standard,
Tatrapoint Adaptive (90. r. 20. stor.), elektronické písacie stroje
(70. - 80. r. 20. stor.)
účelové doplnenie zbierky v súvislosti s plánovaným
prezentačným výstupom ‒ Rozhlasová a televízna technika

1 500
500
1 000
5 000

500
10 000

doplnenie zbierky silnoprúdovej elektroenergetiky v súvislosti s
obmenou expozície Sieň elektrických výbojov

5 000

doklady typológie produktov hodinárskeho priemyslu na území
Českej a Slovenskej republiky ‒ účelové doplnenie zbierky v
súvislosti s plánovaným prezentačným výstupom
prístrojová technika v súčasnom zememeračstve
funkčné zariadenie fotoateliéru 1. pol. 20. stor., funkčná
kinematografická technika

10 000

dopĺňanie zbierky dopravy, vrátane lodnej v súvislosti s
plánovaným Lodným múzeom
doplnenie zbierky v súvislosti s pripravovaným prezentačným
výstupom "Letectvo po r. 1945 a letectvo na území Česka a
Slovenska" (Helikoptéra HC-3, Aero 45)
systematické dopĺňanie zbierky artefaktov viažucich sa k
slovenskej dizajnérskej tvorbe v oblasti produktového dizajnu
cielené doplnenie zbierky o artefakty viažuce sa k počiatkom
náuky o elektrine (guľová trecia elektrika, valcová trecia elektrika)
doklady vývoja chemického priemyslu na Slovensku, produkty
chemického priemyslu z pohľadu dennej spotreby
historická technika, najmä z 19. stor.; demonštračná technika ‒
ZKP I, slnečný teleskop, hviezdne glóbusy
Predpokladané náklady spolu:

20 000

Zodpovednosť (Z): kurátori

5 000
1 000

20 000
2 000
1 000
500
1 500
84 500

Náklady (N): 84 500 Eur /PP/

(2)

Zvýšiť aktivitu v oblasti dokumentácie súčasnosti. Aktívne vyhľadávať možnosti nadobúdania
artefaktov dokumentujúcich vedu, výrobu a techniku v súčasnosti.
T: priebežne
Z: kurátori

(3)

Zamerať sa na získavanie artefaktov dokumentujúcich históriu riečnej prepravy a lodnej
dopravy na Slovensku v súvislosti s adaptáciou plavidla Šturec na "Lodné múzeum".
T: priebežne
Z: Maráky, Goduš

(4)

Zintenzívniť spoluprácu s klubmi veteranistov a Asociáciou historických vozidiel a pripraviť
zámer systematického budovania kolekcie historických vozidiel.
T: priebežne
Z: Maráky, Benko, Kollár

(5)

V nadväznosti na prieskum v lokalite Tichá dolina realizovaný v roku 2013 /zostatky lietadla
JU-52/ v spolupráci so Strediskom terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu (odstraňovanie
fragmetov havarovaných lietadiel počas II. sv. vojny) realizovať terénny prieskum v lokalite
Vysoké Tatry – Gerlach.
T: júl, september 2015
Z: Hájek, Ondreják
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(6)

Pokračovať v aktivitách na získanie originálnych súčastí lietadla Messerschmitt v Českej
republike a Nemecku v súvislosti s projektom "Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109".
T: priebežne
Z: Hájek

3.1.2

Odborná správa, ochrana a bezpečnosť zbierkových predmetov
Odborná evidencia zbierkových predmetov

(1)

Odbornú evidenciu realizovať systematicky, v súlade s platnou legislatívou a internými
metodickými predpismi prostredníctvom ESEZ 4G.

(2)

Pokračovať v retrospektívnej elektronickej katalogizácii zbierkových predmetov, prioritne
zaradených do digitalizácie v rámci NP Digitálne múzeum.
Dopĺňať digitálne obrazové záznamy zbierkových predmetov, revidovať povinné údaje
(prioritne údaje o nadobudnutí, pôvode, zatriedení, popisné údaje, miesto trvalého a miesta
dočasného uloženia).
Zaznamenávať všetky zmeny súvisiace so zbierkovými predmetmi, vrátane dokladania
elektronickou formou dokumentácie (dočasné uloženie, odborné ošetrenie, revízia,
vyradenie, atď.)
T: stály
Z: kurátori, dokumentátor

(3)

Prehodnotiť vnútorné členenie zbierok z oblasti prírodných vied.
T: 2. polrok 2015
Z: Ďuricová, Semanová

(4)

V úzkej spolupráci so SNM Muzeologickým kabinetom pokračovať v tvorbe "Múzejného
tezauru" – elektronického výkladového slovníka múzejnej terminológie.
T: stály
Z: kurátori, dokumentátor

Odborné uloženie zbierkových predmetov
(5)

Dbať na udržiavanie podmienok v existujúcich depozitárnych priestoroch. Kontrolu stavu
zbierkových predmetov v depozitároch realizovať v súlade s internými predpismi STM.
Realizovať pravidelný monitoring teploty a vlhkosti v depozitároch. Zvýšenú pozornosť
venovať depozitárom v zóne s prístupom návštevníkov.
T: stály
Z: kurátori

(6)

Pokračovať v dopĺňaní vybavenia depozitárov funkčnou prístrojovou technikou pre
monitorovanie mikroklimatických podmienok, podľa potreby úložným mobiliárom
a manipulačnou technikou.
Regálový systém v depozitári
Hutníctva
Zabezpečenie úložno-archívneho
systému pre technickú dokumentáciu
Vybavenie depozitárov meracou
technikou, manipulačnou technikou,
mobiliárom a pomôckami
Uloženie zbierok Fyziky a Chémie

Zámer
Zabezpečiť chýbajúci regálový systém v jednej časti depozitu po
odsťahovaní zbierkového fondu kováčstva vrátane regálov
Adekvátne uloženie technickej a hospodárskej dokumentácie
(dobové výrobné výkresy, technologické postupy a karty...)
Lešenie pre STM-Múzeum letectva využiteľné pri konzervovaní
veľkorozmerných ZP, ďalšia manipulačná technika a mobiliár
podľa súpisu z r. 2014.
Úložný mobiliár a manipulačná technika pre depozitáre zbierok
Fyzika a Chémia.
Predpokladané náklady spolu:

* náklady zahŕňajú len lešenie pre STM-ML

T: priebežne

Z: viď interný materiál Projekty STM 2015, Jenčík
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Náklady /Eur/
500
2 800
*850

300
*4 450

(7)

Reorganizovať uloženie zbierkových predmetov v spoločnom halovom depozitári Tlačiarne.
T: 2. polrok 2015
Z: kurátori

(9)

V súlade s Návrhom optimalizácie odborného uloženia zbierok v správe STM a návrhom
Prioritného projektu dopracovať projekt Veľkoplošný depozitár a reštaurátorské dielne
(funkčný úložný mobiliár, monitorovacia technika, prístrojová technika, manipulačná
technika).
T: 2. polrok 2015
Z: Šullová, Hájek, Jahodová, Benko

(10)

Riešiť vyčlenenie priestorov pre trvalé uloženie zbierkových predmetov zaradených do
zbierky Doprava, resp. depozitárneho priestoru pre STM-Múzeum dopravy.
T: 1. polrok 2015
Z: Maráky

(11)

V súlade s internými predpismi realizovať z hľadiska odborného uloženia kontrolu
zbierkových predmetov v správe STM, ktoré sú predmetom zápožičiek a nájmov.
T: priebežne
Z: kurátori

(12)

V záujme ochrany ZP zrealizovať pripojenie Múzea J. M. Petzvala v Sp. Belej na pult
centralizovanej ochrany prevádzkovaný PZ Kežmarok.
T: 1. štvrťrok 2015
Z: Klíma, Jenčík

Odborná ochrana zbierkových predmetov
(13)

Systematicky sa venovať odbornému ošetrovaniu zbierkových predmetov.
Prioritne konzervovať a pripraviť na vizualizáciu ZP zaradené do digitalizácie v rámci NP
Digitálne múzeum (najmä výber zo zbierok E, D, L, DB-D a veľkorozmerné ZP) .
T: január ‒ jún 2015
Z: konzervátori, Roman, Ondreják

(14)

Systematickú odbornú ochranu zbierkových predmetov v rozsahu konzervovania
a reštaurovania realizovať prioritne:
Zbierkové predmety
Konzervovanie ZP zo zbierky Ba
/49 ks/a Geo /29 ks/
Systematické konzervovanie ZP
‒ Hlavná 88, Košice /160 ks/
Kovoobrábací sústruh
Veľkorozmerné zbierkové
predmety v exteriéri /5 ks/
Hracia skriňa Euphonion s
hodinovým mechanizmom*
Murgašove vynálezy*
Multikára
Systematické konzervovanie ZP
‒ STM-Múzeum letectva

Zámer
Príprava expozície História hnedouhoľného baníctva.

Náklady /Eur/
250

Komplexné odborné ošetrenie ZP podľa požiadaviek kurátorov.

450

Konzervovanie a sfunkčnenie sústruhu /prírastok z r. 2014/ a inštalácia
do expozície veteránskych vozidiel v STM-ML, časť "dioráma dielne".
Konzervovať ZP zo zbierky Strojárstvo na nádvorí Hlavná 88, Košice.

200

Reštaurovanie hracej skrine Euphonion /nerealizované v r. 2014/ a jej
inštalácia v expozícii historických hodín v kaštieli v Budimíre.
Výroba modelov prijímača a vysielača ‒ dobudovanie ucelenej kolekcie
Murgašových vynálezov.
Reštaurovanie Multikáry M 21 /prírastok z roku 2014/.
ZP zaradené do digitalizácie (ukončiť do V. 2015), súčasti lietadla IL-18,
piestový motor Riedel (JUMO-004), MIG-15.
Predpokladané náklady spolu:

3 200

350

400
585
700
6 135

* realizovať dodávateľsky

T: podľa plánu konzervovania Z: OOZF, kurátori
(15)

Osobitnú pozornosť venovať zachovaniu funkčného a prevádzkovateľného stavu
vybraných zbierkových predmetov (najmä veteránske vozidlá, exponáty v Sieni elektrických
výbojov, pomocný materiál v hracom kabinete Fyziky atď.). Vyvíjať aktivity na "oživenie"
vybraných zbierkových predmetov s výhľadom demonštrácií ich funkčnosti.
T: stály
Z: Kollár, kurátori
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(16)

Pokračovať v realizácii projektu "Komplexné reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109"
v rámci prioritného projektu 08T0103 "Messerschmitt Bf 109 G 14 AS - II. etapa".
T: stály
Z: Hájek, Ondreják, Sivec
N: 38 000 Eur /PP/

(17)

Pokračovať v aktivitách s cieľom adaptácie remorkéru Šturec na "Lodné múzeum". Realizovať
odborné ošetrovanie podľa prioritného projektu "Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec ‒ I. etapa"
(replika nástupného mostíka, čistenie palúb a podpalubia, reštaurovanie kovových častí
plavidla, drevených a sklenených častí nadstavby, rekonštrukcia kormidla).
T: stály
Z: Maráky
N: 128 200 Eur /PP/

Odborné revízie
V súlade s platnou legislatívou vykonať čiastkové odborné revízie /druhý rok štvorročného cyklu/:
(18)

Foto-kino
T: apríl 2015
Komisia: Grofová, Jahodová, Majerník, Žuffová Monika

(19)

Hodinárstvo
T: jún 2015
Komisia: Grofová, Ďuricová, Benko

(20)

Kováčstvo
T: september 2015
Komisia: Grofová, Tillová, Lobodová

3.1.4

Vedeckovýskumná činnosť

V súlade s koncepciou Vedeckovýskumnej činnosti STM realizovať primárny múzejný výskum
orientovaný na získavanie poznatkov využiteľných pri aktívnej selekcii potenciálnych muzeálií, ako aj
budovaní vedomostného systému múzea.
(1)

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM do roku 2018 riešiť nasledovné ústavné
úlohy vedeckej povahy:

Názov VVÚ

Krátka anotácia

Riešiteľ

Výstup

História hnedouhoľného baníctva
na Slovensku
(2013 – 2015)

Zmapovanie dejín baníctva, akvizícia
dokumentačného materiálu, príprava
interaktívnych exponátov pre expozíciu.

Žuffová
Klaučo
Rosová

Scenár/ Akvizícia

200

Dejiny priemyselného dizajnu na
Slovensku od 80. r. po koniec 20.
stor.
(2014 – 2015)

Zmapovanie vývoja priemyselného dizajnu
na Slovensku za posledné dekády 20.
storočia. Cieľom je zdokumentovať tvorbu
strednej generácie slovenských dizajnérov.

Klíma

Štúdia / Akvizícia
dokumentačného
a sprievodného
materiálu

150

Čas a časomerná technika
(Chronos a Kairos – časomerná
technika)
(2014 – 2015)

Výber témy súvisí so zámerom komplexnej
rekonštrukcie expozičného riešenia interiéru
objektu Kaštieľ Budimír s tematikou histórie
merania času, s dôrazom na časomernú
techniku.

Majerník

Scenár / Akvizícia

150
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Náklady /Eur/

Tendencie hutníckej výroby v
rokoch 1960 -1990 na Slovensku
(2014 – 2016)

Dokumentačné spracovanie problematiky s
ohľadom na zbierkový fond.

Lobodová

Letecká akrobacia v
Československej, Českej a
Slovenskej republike
(2014 – 2015)

Zozbieranie a archívne spracovanie
dostupných materiálov súvisiacich s leteckou
akrobaciou od vzniku ČSR až po dnešok,
akrobacia v Slovenskej a Českej republike.

Hájek –
Ondreják

Štúdia / Námet
výstavy

200

Štúdia / Zber a
archívne
spracovanie
materiálu /
Scenár výstavy

400

Predbežné náklady v roku 2015 spolu:

1 100

(2)

V spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky realizovať systematické triedenie zbierok Fyziky
a Chémie, prehodnotiť vnútorný systém zbierok v kontexte vývoja daných vedných
odborov, a zároveň v kontexte cieľov STM v oblasti budovania múzejnej dokumentácie.
T: priebežne
Z: Ďuricová

3.1.5

Odborná metodická činnosť

(1)

Realizovať každoročne organizované pracovné zasadnutie členských múzeí MUT
a konferenciu tematicky reflektujúcu súčasné dianie a problémy v technickom múzejníctve.
Súbežne s danou aktivitou realizovať prezentáciu výstavného výstupu spoločného projektu
múzeí MUT: CESA ‒ Dobrodružstvo vedy.
T: konferencia október 2015 Z: Šullová, Melich,
N: 4 000 Eur /PP/
Nika, Tóthová

(2)

Organizačne pripraviť a realizovať pracovné stretnutie Komisie pre zbierky dejín
techniky (pri ZMS). Odborný program a prednášky tematicky zamerať na problematiku
odbornej ochrany a prezentácie múzejných zbierok viažucich sa k dejinám vedy, výroby
a techniky v múzeách na Slovensku. Miesto konania: Kremnica.
T: september 2015
Z: Šullová, Majerník, N: 500 Eur
Tóthová

(3)

Na základe požiadaviek múzejných i nemúzejných inštitúcií, odbornej i laickej verejnosti
poskytovať odbornú pomoc v otázkach múzejnej dokumentácie a prezentácie pamiatok
vedy, výroby a techniky.
T: stály
Z: kurátori

(4)

Zúčastňovať sa na odborných podujatiach doma i v zahraničí organizovaných inými
inštitúciami zameraných na problematiku s dosahom na odborné múzejné činnosti.
T: priebežne
Z: odborní zamestnanci N: 3 000 Eur

(5)

V rámci podpory mobility odborných pracovníkov (kurátori; konzervátori; pracovníci
marketingu, prezentácie a služieb STM) pokračovať vo výmenných študijných pobytoch
s partnerským Technickým múzeom v Brne.
T: 1. polrok 2015
Z: Šullová,
N: 1 700 Eur
Štěpánek (TM Brno)

(6)

V rámci podpory mobility odborných pracovníkov podporovať účasť na študijných cestách
organizovaných inými múzejnými inštitúciami, ZMS a odbornými komisiami ZMS.
T: stály
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(7)

Rozvíjať aktivitu v oblasti pedagogickej činnosti.
T: stály
Z: odborní zamestnanci

(8)

Pokračovať v odbornej činnosti v odborných združeniach, komisiách, poradných orgánoch,
redakčných radách, atď.
T: stály
Z: odborní zamestnanci

3.1.6

Sprístupňovanie zbierkových predmetov a vedomostí o nich

V súlade s Plánom prezentačnej činnosti STM do roku 2018 pokračovať v príprave výstupov odbornej
činnosti vo forme expozícií a výstav.

Expozičná činnosť
(1)

Pokračovať v realizácii projektu „Ťažba kamennej soli v Solivare Prešov a ďalších baniach
karpatského regiónu“ zameranom na prezentáciu dejín ťažby a výroby soli v objektoch NKP
Solivar v Prešove a Múzeu Fischera v Bochni v rámci slovensko-poľskej cezhraničnej
spolupráce.
T: priebežne
Z: Lobodová, Žuffová, Duchoň

(2)

V súlade so zámerom a dispozičným riešením exteriérovej expozície „Galéria II“
v STM-Múzeu letectva realizovať úpravy exteriérovej plochy a inštaláciu lietadla IL-18.
T: od apríl 2015
Z: Hájek

(3)

Čiastočne reinštalovať a riešiť návštevnícku prevádzku v expozícii meracej techniky v letectve
- hangár č. III v STM-Múzeu letectva.
T: apríl 2015
Z: Hájek

(4)

Inštalovať doplnkové osvetlenie v expozícii Počiatky letectva do roku 1945 v STM-Múzeu
letectva.
T: 1. polrok 2015
Z: Ondreják, Kollár

(5)

Dopracovať libreto pre expozičné využitie priestorov hangáru č. V v STM-Múzeu
letectva ("Československé letectvo").
T: 2. polrok 2015
Z: Hájek

(6)

Spracovať zámer implementácie multimediálnych prvkov do expozície Hutníctva – využitie
výstupu VVÚ ukončenej v r. 2013 "História metalurgie od prvopočiatkov do konca 18.
storočia – podklady pre sfw spracovanie".
T: 3. štvrťrok 2015
Z: Lobodová, Takáč

(7)

Spracovať zámer komplexného riešenia expozičných priestorov v STM, Hlavná 88 v Košiciach
II. posch. (Fyzika, Elektrotechnika – Rozhlasová a televízna technika).
T: 2. polrok 2015
Z: Klíma, Roman, Melich

(8)

Spracovať scenár expozície prezentujúcej vývoj mechanizácie písma (reinštalácia).
T: 2. polrok
Z: Tillová, Klíma
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(9)

Revidovať zámer prezentácie problematiky ťažby, varenia, skladovania a distribúcie soli v
objekte rekonštruovaného Skladu soli v NKP Solivar.
T: 2. polrok 2015
Z: Žuffová, Duchoň, Lobodová

(10)

V súlade so zámerom a cieľmi VVÚ "História hnedouhoľného baníctva na Slovensku"
ukončiť scenáristickú prípravu expozície "Hnedouhoľné baníctvo na Slovensku".
T: december 2015
Z: Žuffová, Klaučo, Rosová

Výstavná činnosť
(11)

Inštalácia súbornej výstavy z cyklu Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet I.
T: marec 2015
Z: kurátori, Pešáková, Retter N: 700 Eur

(12)

Realizácia výstavy "Technické kreslenie v zrkadle času" ‒ dejiny, spôsoby a metódy
technického zobrazovania.
T: september 2015
Z: Klíma, Benko a kol.,
N: 3 000 Eur
Retter

(13)

Realizácia výstavy "Patróni vedy, techniky a remesiel".
T: december 2015
Z: Jahodová, Rosová
Tillová, Žuffová, Retter

N: 3 000 Eur

(14)

Scenáristická príprava výstavy na tému „Soľné baníctvo na Slovensku“ v rámci realizácie
projektu „Ťažba kamennej soli v Solivare Prešov a ďalších baniach karpatského regiónu“
zameranom na prezentáciu dejín ťažby a výroby soli v objektoch NKP Solivar v Prešove
a Múzeu Fischera v Bochni v rámci cezhraničnej spolupráce.
T: podľa 3.1.6 (2)
Z: Žuffová, Duchoň

(15)

Prezentácia výstavy Jozef Murgaš – priekopník rádiotelegrafie, pripravenej pri príležitosti
zaradenia J. Murgaša do kalendára osobností UNESCO v r. 2014, vrátane sprievodného
podujatia /prezentácia "Niekedy pred érou mobilných telefónov ‒ J. Murgaš a bezdrôtový
prenos správ na diaľku"/ vo vybraných múzeách a kultúrnych inštitúciách na Slovensku.
T: priebežne
Z: Roman, Klíma, Melich

Prevzaté výstavy a výstavy v spolupráci s inými organizáciami
(16)

Majstri ducha – osobnosti vedy a techniky na Slovensku. Redizajn výstavy pripravenej SNM,
SAV a STM a prezentácia v STM Košice, Hlavná 88.
T: 2. polrok 2015
Z: Melich, Klíma, Retter
N: 21 000 Eur /PP/

(17)

CESA – Dobrodružstvo vedy. Prezentácia dovezenej interaktívnej výstavy – spoločného
projektu múzeí MUT.
T: 2. štvrťrok 2015
Z: Melich, Retter
N: 300 Eur
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(18)

Plánované prevzaté výstavy:

STM, Hlavná 88, Košice
Názov výstavy
Autom, vlakom, raketou...
Dušan Baláž: Žena. Žena? Žena!
CESA – Dobrodružstvo vedy
Lukáš Čerňák: Bastard
Salón drevostavieb
Taliansko vo fotografii
Majstri ducha /viď 3.1.6 (16)/

Termín
Január 2015
Február – Marec 2015
Marec – Jún 2015
Marec – Apríl 2015
Apríl – Máj 2015
Júl – August 2015
September – December 2015

Zodpovednosť
Melich
Ďuricová
Melich, Ďuricová, Retter
Melich
Melich
Ďuricová
Melich, Klíma, Retter

Termín
Február – Apríl 2015
Január – Apríl 2015
Apríl – Jún 2015
Jún – September 2015
August 2015
Apríl – August 2015
Apríl , resp. September 2015
Apríl , resp. September 2015
Máj 2015
Marec – Apríl 2015
Máj – September 2015
September – December 2015
September – December 2015
August 2015
2. polrok 2015

Zodpovednosť
Szabóová, Habáň
Habáň, Szabóová
Friedrichová, Szabóová
Friedrichová, Habáň
Maráky
Habáň
Maráky
Szabóová, Goduš
Maráky
Maráky
Maráky
Maráky
Maráky
Maráky
Maráky

Termín
Február 2015
Apríl 2015
Máj 2015

Zodpovednosť
Janitorová
Žakarovská, Janitorová
Janitorová

Termín
Jún 2015

Zodpovednosť
Duchoň

STM-Múzeum dopravy, Bratislava
Názov výstavy
LEGO transport
Z. SALAMON – GRAFIKA
Janez PUHAR vynálezca fotografie na sklo – veľvyslanectvo Slovinsko
OBRAZY – LODE – olejomaľba V. Králiček
120. výročie Dopravný podnik Bratislava
2. svetová vojna - výročie
SALÓN VETERÁN KLUB – automobily
SVIETIDLÁ – Nýdr
TATRA pekárenské vozidlo – exponát sezóny
Za krížom – fotovýstava /Galéria na peróne/
Marika Gombitová vo fotografii Petra Procházku /Galéria na peróne/
Milina Imrichová – fotografie /Galéria na peróne/
SOCHY –OBJEKTY – Lešková
SFÚ – príchod parného vlaku
Kým neboli motory – predindustriálne formy dopravy

Kaštieľ v Budimíre
Názov výstavy
Farby na plátne
Autom, vlakom, raketou...
Kufre, tašky a batožiny

NKP Solivar, Prešov
Názov výstavy
Karneval v čipke

Sprievodné podujatia
(19)

Cyklus prezentácií a prednášok "Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet II".
12 x prezentácia na tému "Svetové Slovensko".
T: apríl – november
Z: kurátori, Pešáková, Tóthová N: 1 300 Eur

(20)

Realizovať popularizačný program pri príležitosti Medzinárodného dňa astronómie a
Medzinárodného dňa planetárií v spolupráci so SAV.
T: marec 2015
Z: Semanová, Ďuricová M.
N: 60 Eur

(21)

Noc múzeí 2015. Zapojiť sa do medzinárodnej iniciatívy La nuit des européene des musées.
T: 16. máj 2015
- STM, Hlavná 88, Košice. Téma: v kooperácii s Visit Košice
- STM Múzeum letectva. Téma: 2. svetová vojna
Z: Melich, Hájek, Šullová
- STM Múzeum dopravy
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N: 1 000 Eur
N: 500 Eur

Z: Maráky, Friedrichová

N: 1 250 Eur

- NKP Solivar, Prešov
Z: Duchoň, Janitorová
- Múzeum J. M. Petzvala, Sp. Belá
Z: Vašková
- MEBaC, Sp. N. Ves
Z: Rosová

(22)

N: 300 Eur
N: 150 Eur
N: 100 Eur

Realizácia tematických výkladov v expozíciách.
T: 1 x týždenne
Z: lektorská služba, všetky pobočky

- STM, Hlavná 88, Košice
Hutníctvo: Metalurgia železa a ocele / Baníctvo: Ťažba a doprava rudy / Elektrotechnika:
Edisonove vynálezy a Murgašove patenty / Fyzika: Miery a váhy / SEV: Zábavná
elektrostatika / Energetika: Priemyselná revolúcia a svet strojov /
- STM Múzeum letectva
Letectvo: Základy aerodynamiky / Exp. veteránskych vozidiel: História a súčasnosť vybraných
značiek automobilov (TATRA, ŠKODA, FORD, BMW...)
- STM Múzeum dopravy
Automobilová doprava / Železnižná doprava
- Vysunutá expozícia Sp. Nová Ves
Zbierka nerastov a hornín z pozostalosti Jitky Bohovicovej

(23)

Realizovať pravidelný zábavno-náučný program "Živé múzeum" ‒ sériu inscenovaných
prechádzok po expozíciách v sídle STM (Hlavná 88, Košice) v spolupráci s divadlom Neón.
T: /streda/ mesačne
Z: Melich, Žakarovská,
N: 800 Eur
Nižníková

(24)

Realizovať pravidelnú sériu propagačných podujatí vo Vedecko-technickom centre pre deti
a mládež "Rok vo VTC" – viď 3.5.1.
T: mesačne
Z: Žakarovská, Nižníková,
N: 1 200 Eur
Drozd

(25)

Organizačne pripraviť a realizovať Deň detí v STM-Múzeu letectva.
T: jún 2015
Z: Melich, Hájek

(26)

Realizovať prázdninové programy.
T: podľa školských prázdnin
Z: ÚMPaS, Planetárium, všetky pobočky
Realizovať letný detský tábor.
T: júl ‒ august 2015
Z: Melich, Žakarovská
Nižníková, Gregová

(27)

Obsahovo pripraviť a realizovať sprievodné podujatia pri príležitosti Dní európskeho
kultúrneho dedičstva v objektoch Hámor v Medzeve a NKP Solivar v Prešove.
Strana 11 z 19

T: september 2015

Z: Jahodová, Majerník
Z: Žuffová, Duchoň

N: 170 Eur
N: 50 Eur

V rámci Týždňa vedy a techniky 2015 realizovať sprievodné podujatia vo forme prezentácií,
prednášok z cyklu "Objavy a vynálezy, ktoré zmenili svet II" (expozície Hlavná 88, Košice),
zábavných programov (SEV a VTC) a v spolupráci s inými vzdelávacími inštitúciami aj mimo
múzea (TUKE).
T: november 2015
Z: Melich, Hájek, Šullová

(28)

Pokračovať v tradícii podujatia „Silvester so zvonom sv. Jána Krstiteľa".
T: 31. 12. 2015
Z: Duchoň

(29)

Pripraviť základnú koncepciu pripomenutia 70. výročia vzniku STM v r. 2017.
T: priebežne
Z: Melich, Šullová, Jenčík

3.1.7

Edičná činnosť

(1)

Realizovať dotlač redakčne a graficky spracovanej slovenskej verzie sprievodnej skladačky
k výstave J. Murgaš ‒ priekopník rádiotelegrafie. Priebežne zabezpečovať dotlač ku každej
repríze výstavy.
T: január 2015
Z: Klíma, Roman
N: 350 Eur

(2)

Redakčne spracovať a vydať zborník príspevkov z konferencie "Ochrana pamiatok dopravy na
Slovensku" realizovanej v STM-Múzeu dopravy v roku 2014.
T: 1. štvrťrok 2015
Z: Maráky
N: 1 300 Eur

(3)

Redakčne a graficky dopracovať detského sprievodcu po Vedecko-technickom centre pre
deti a mládež.
T: 1. polrok 2015
Z: Žakarovská, Nižníková,
Pešáková
N: 1 300 Eur

(4)

Spracovať a vydať pracovné listy k expozíciám Vývoj geodézie a kartografie, Baníctvo.
T: 1. polrok 2015
Z: Žuffová M.
N: 100 Eur

(5)

Vydať propagačnú skladačku k expozíciám Umelecké úžitkové predmety z kovov, Kováčstvo.
T: 1. polrok 2015
Z: Jahodová, Pešáková, N: 350 Eur
Žakarovská

(6)

Vydať propagačnú skladačku k expozíciám Hutníctvo a Metalurgia v 19. a 20. storočí.
T: 1. polrok 2015
Z: Lobodová, Pešáková, N: 350 Eur
Žakarovská

(7)

Redakčne pripraviť a vydať STM Aktuálne – Múzejné noviny 8/2015.
T: apríl 2015
Z: Žakarovská a kol.
N: 350 Eur

(8)

Vydať súborný zošit z cyklu prezentácií a prednáškových blokov „Objavy a vynálezy I a II“ .
T: 2. polrok 2015
Z: Šullová, Tóthová
N: v rámci 3.1.6 (20)

(9)

Vydať zborník zo zasadnutí Komisie pre zbierky dejín techniky (Banská Štiavnica 2014,
Kremnica 2015).
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T: 2. polrok 2015

Z: Šullová, Majerník

N: v rámci 3.1.5. (2)

(10)

Spracovať a vydať zborník abstraktov z konferencie MUT.
T: 2. polrok 2015
Z: Nika, Šullová,
N: v rámci 3.1.5 (1)
Pešáková

(11)

Vydať komplexnú reprezentatívnu publikáciu o STM Múzeu letectva.
T: 2. polrok 2015
Z: GR, Hájek
N: 10 000 Eur /PP/

(12)

Spracovať a vydať komplexného sprievodcu STM v anglickej mutácii.
T: 2.polrok 2015
Z: Melich, Žakarovská N: 2 000 Eur

(13)

Realizovať dotlač komplexného sprievodcu STM- slov.verzia.
T: 1. polrok 2015
Z: Žakarovská
N: 500 Eur

(14)

Dotlač skladačiek v slovenskom a anglickom jazyku pre vysunuté expozície.
T: priebežne podľa potrieb
Z: Žakarovská
N: 500 Eur

3.2

Propagácia múzea

Okrem propagácie realizovanej v rámci sprievodných aktivít realizovať:
(1)

Web stránka
Sprístupnenie virtuálnej prehliadky VTC. Redizajn webstránky STM.
T: priebežne
Z: Melich

3.3

Informačné a poradenské služby
v oblasti starostlivosti o pamiatky vedy, výroby a techniky

V súlade s pôsobením STM ako ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím
centrom pre múzejnú činnosť v oblasti špecializácie na múzejnú dokumentáciu dejín vedy a techniky
na základe požiadaviek iných organizácií a súkromných osôb poskytovať odborné poradenstvo
k danej problematike.

3.4

Knižnica a archív STM
Systematicky pokračovať v odbornom spracovaní knižného fondu STM. Elektronicky spracovávať
novozískané publikácie. Poskytovať výpožičné, informačné, poradenské a rešeršné služby.
V priebehu roka realizovať 3 kontroly príručných knižníc.

(1)

V súlade splatnými predpismi katalogizovať prírastky z roku 2014 (príručná knižnica STMMúzeum letectva). Dopracovať systém výpožičného poriadku knižnice v STM-Múzeu letectva.
T: priebežne 2015
Z: Hlávková, Pro Muzeum

(2)

Sprístupniť katalogizačné záznamy odborným zamestnancom STM online spôsobom.
T: priebežne 2015
Z: Takáč, Hlávková
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(3)

Realizovať kontroly príručných knižníc.
T: 2. štvrťrok 2015 P-1, P-2
T: 3. štvrťrok 2015 P-Riaditeľňa
Z: Hlávková

(4)

Realizovať náležitosti vyradenia registratúrnych záznamov podľa rozhodnutia MV SR - Štátny
archív v Košiciach.
T: máj 2015
Z: Hlávková

(5)

Priebežne spracovávať archívne spisové materiály podľa Registratúrneho poriadku a plánu.
T: priebežne
Z: Hlávková

(5)

Pokračovať vo vedení almanachu zamestnancov.
T: stály
Z: Hlávková

(6)

Zabezpečovať vyhľadávanie archívnych dokumentov podľa požiadaviek odborných oddelení.
T: stály
Z: Hlávková

(7)

Viesť Centrálny register publikačnej činnosti odborných zamestnancov STM.
T: stály
Z: Hlávková

3.5

Špecializované zariadenia STM

3.5.1

Vedeckotechnické centrum pre deti a mládež

(1)

Realizovať pravidelnú sériu podujatí vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež
"Rok vo VTC":

Názov podujatia

Žáner/ Typ
podujatia
Prezentačné
podujatie

Stručný popis podujatia

Cieľová skupina

Valentín vo VTC

Plánovaný
termín
02/ 2015

Obľúbené podujatie pre dvojice ako netradične
prežiť Valentína.

Mladá a stredná
generácia

Generácie vo VTC

03/2015

Prezentačné
poduajtie

Zvýhodnená návšteva VTC pre deti so svojimi
starými rodičmi.

Žiaci, študenti a seniori

Koniec šk. roku vo
VTC

06/2015

Prezentačné
podujatie

Určené školákom a študentom, súťaže a hry ako
pozvánka na prázdniny.

Žiaci a študenti

Leto vo VTC

07-08/2015

Prezentačné
podujatie

Špeciálne programy pre deti v letných
pobytových táboroch.

Žiaci a študenti

Akčný piatok

09/2015

Prezentačné
podujatie

Pravidelné súťaže pre žiakov zakl. a stred. škôl

Žiaci a študenti

Fyzika za
zatvorenými
dverami

11/2015

Prezentačné
podujatie

Špeciálne programy určené učiteľom
prírodovedných predmetov

Učitelia a pedag.
pracovníci
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(2)

Dopracovať detského sprievodcu po VTC – viď bod 3.1.7 ( 3)
T: 1. polrok 2015
Z: Žakarovská, Nižníková
Pešáková

(3)

Spracovať návrhy pracovných listov k vybraným tematickým celkom pre rôzne vekové
kategórie návštevníkov.
T: 2. polrok 2015
Z: Ďuricová, Nižníková
N: 100 Eur

(4)

Spracovať návrh putovnej upútavkovej výstavy k VTC.
T: 1. polrok 2015
Z: Melich, Nižníková

3.5.2

Planetárium

(1)

Pravidelne realizovať edukačné programy pre školské skupiny:
- Slnečná sústava
- Jarná a jesenná rovnodennosť, zimný a letný slnovrat
- Orientácia na nočnej oblohe
- Základy astrofyziky

(2)

Realizovať špecializované a sprievodné programy
- Valentínske programy v planetáriu
- Jarné prázdninové programy v planetáriu
- Medz. deň astronómie a Medz. deň planetárií.
- Týždeň vedy a techniky
- Hrdinovia mýtov a legiend na hviezdnej oblohe

T: 14. 2. 2015
T: 23. 2. – 27. 2. 2015
T: marec 2015
T: november 2015
T: priebežne v rámci programov pre
verejnosť

(3)

Systematicky pripravovať nové programy a prezentácie.

3.6

Zahraničné styky

(1)

Aktívna činnosť v Stredoeurópskej únii technických múzeí (MUT). Príprava pravidelného
pracovného zasadnutia a konferencie MUT – viď 3.1.5 (1).
T: október 2015
N: 4 000 Eur /PP/

(2)

V zmysle zmluvy o spolupráci s Technickým múzeom v Brne pokračovať vo výmenných
študijných pobytoch odborných pracovníkov – viď 3.1.5 (5).
T: priebežne
Z: Šullová
N: 1 700 Eur

(3)

V prípade podpory grantu EU v rámci projektu spracovaného v roku 2014 /Kreatívna Európa/
podieľať sa na realizácii projektu Dagguerotypia – zrod moderného vnímania sveta v
spolupráci NTM Praha – TM Ljubljana – STM Košice.
T: priebežne
Z: Majerník, Klíma
N: 5 000 Eur

(4)

Aktívne nadväzovať partnerstvá s múzeami a organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou
a prezentáciou kultúrneho dedičstva technického charakteru v zahraničí.
T: priebežne
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3.7

Národný projekt Digitálne múzeum
V súlade so Zmluvou o nájme zbierkových predmetov v rámci NP Digitálne múzeum
uzatvorenou medzi Múzeom SNP a STM zo dňa 23. 12. 2011 pokračovať v digitalizácii
vybraných zbierkových predmetov.

(1)

Poskytovať maximálnu súčinnosť pri príprave a samotnom digitálnom snímaní.
Celkový počet ZP: 3 068
2D < A3
33

2D > A3
12

3D < 70 cm
2531

3D > 70 cm
492

STM, Hlavná 88, Košice /2 100 ZP/
T: január – marec 2015
Z: kurátori, Šullová, Tóthová
T: priebežne nadrozmerné ZP
STM-Múzeum letectva /303 ZP/
T: jún – august 2015
Z: Hájek, Ondreják, Kollár, Sivec
STM-Múzeum dopravy /121 ZP/
T: 2. polrok 2015
Z: Maráky, Goduš, Szabóová
(2)

Dopracovať odborný opis zbierkových predmetov zaradených do digitalizácie v súlade
s legislatívou a metodickými usmerneniami pre projekt Digitálne múzeum.
T: 1. štvrťrok 2015
Z: kurátori, Grofová

(1)

Zabezpečiť svojpomocné ošetrenia a podľa potreby základné konzervovanie vybraných
zbierkových predmetov, vrátane náležitej dokumentácie.
T: 1. polrok 2015
Z:OOZF, kurátori

(3)

Zaviesť RFID technológiu pri označovaní zbierkových predmetov.
T: v závislosti od pridelenia
Z: kurátori, OOZF

3.8

Prioritné projekty
Podľa schválenia zriaďovateľom realizovať prioritné projekty.
Predložené boli žiadosti o pridelenie osobitnej finančnej podpory:

(1)

(2)

(3)

08T0106
Akvizícia zbierkových predmetov a nákup knižničných fondov.
Z: Šullová
N: ZF: 84 500 Eur ZP; KF: 1 000 Eur
08T010E
Majstri ducha – osobnosti vedy a techniky na Slovensku – prezentácia výstavy v STM
– III. etapa
Z: Melich
N: 21 000 Eur
08T0103
Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec – I. etapa
Z: Maráky
N: 128 200 Eur
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(4)

(5)

08T010E
Messerschmitt Bf 109 G 14 AS – II. etapa
Z: Hájek

N: 39 000 Eur

08T0103
Konferencia MUT
Z: Šullová

N: 4 400 Eur

(6)

08T010E
Veľkoplošný depozitár a konzervátorské dielne v STM-Múzeu letectva – I. etapa
Z: Šullová, Hájek
N: 60 000 Eur

(7)

08T010E
Prezentačná publikácia STM-Múzeum letectva
Z: Labanič

(8)

N: 10 000 Eur

08T0105
Obnova a modernizácia výpočtovej techniky a IT infraštruktúry
Z: Jenčík, Takáč
N: 27 900 Eur

Prioritné projekty /PP/ predložené MK SR sú definované podľa ich zaradenia
v odborných múzejných činnostiach v rámci kapitol tohto Plánu hlavných úloh.

3.9

Správa a prevádzka
Materiálno-technický rozvoj a investície

(1)

„Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“ v rámci ROP 3 – Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov. Cena maximálna 3 006 000,00 Eur, z toho výška poskytnutého príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2 486 156,17 Eur.
T: 09/2015
Z: Jenčík, Lobodová, Fabová

(2)

Projekt realizácie „Ťažba kamennej soli v Solivare Prešov a ďalších baniach karpatského
regiónu". Cezhraničná spolupráca, projektový tím arch. J. Kolodzeja z Bochne (Poľsko).
T: priebežne
Z: Lobodová, Žuffová M.,
N: 40 000 Eur
Jenčík

(3)

Projekt modernizácie odovzdávacej stanice tepla na Hlavnej 86, Košice za účelom zníženia
prevádzkových nákladov. Spolupodieľanie sa na realizácií OST 12100 so spoločnosťou,
dodávateľom tepla Tepláreň Košice, a.s.
T: III. štvrťrok 2015
Z: Jenčík, Fabová

(4)

V objekte Hlavná 90, Košice (Vedecko-technické centrum pre deti a mládež) realizovať
zateplenie podkrovného priestoru.
T: II. štvrťrok 2015
Z: Jenčík, Fabová
N: 6 000 Eur

(5)

Skvalitniť a inovovať mobiliár a vybavenie inšpekčných izieb v Múzeu J. M. Petzvala
v Sp. Belej.
T: II. štvrťrok 2015
Z: Jenčík, Klíma
N: 1 200 Eur
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Opravy a údržba
(6)

Riešenie havarijného stavu depozitára zbierky Strojárstvo na Hlavnej 86, Košice. V interiéri
depozitára vzniknuté trhliny, narušenie statiky nosných prvkov obvodového a vnútorného
nosného muriva. Spracovať odborný statický posudok k sanácii objektu.
T: I. štvrťrok 2015
Z: Jenčík, Fabová
N: 3 000 Eur

(7)

Obnoviť priestory hygienických zariadení objektu Planetária (podlahy, maľovanie, výmena
sanity).
T: II. štvrťrok 2015
Z: Jenčík, Fabová
N: 4 000 Eur

(8)

Realizovať opravu administratívnej budovy STM-Múzea letectva (plastové okná).
T: II. polrok 2015
Z: Jenčík, Hájek,
N: 8 000 Eur
Fabová

(9)

Realizovať II. etapu opravy šindľovej strechy – severnej časti Múzea kinematografie rodiny
Schusterovej v Medzeve.
T: III. štvrťrok 2015
Z: Jenčík, Majerník,
N: 6 000 Eur
Fabová

(10)

Havarijný stav strechy na Hlavnej ulici v Košiciach. Pôsobením poveternostných vplyvov
došlo k znefunkčneniu odolnosti strešnej krytiny. Dochádza k pretekaniu dažďovej vody na
drevenú nosnú konštrukciu krovu, ktorá je už nahnitá, napadnutá hnilobou, nosná
konštrukcia je narušená! Spracovať odborný statický posudok k sanácií krovu s odhadom
nákladov na celkovú opravu strechy.
T: I. štvrťrok 2015
Z : Jenčík, Fabová
N: 5 000 Eur

(11)

V múzeu dopravy rozšíriť kamerový systém o dodávku a montáž 4 ks kamier. Vo
výstavnom priestore haly B realizovať dodávku a montáž 9 ks reflektorov. Obstarať
dodávku ručného štandardného nízkopodlažného paletizačného vozíka.
T : I. polrok 2015
Z : Jenčík, Maráky,
N: 5 500 Eur
Fabová

3.10

Personálny rozvoj

(1)

Podporovať mobilitu odborných pracovníkov múzea, účasť na odborných podujatiach,
školeniach, seminároch ai. Podporovať ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, rôznymi
formami.

(2)

Realizácia interných školení.
Práca s PC: Kurz PC II / Word; Kurz PC III / Excel
T: 3. štrvťrok 2015
Z: Takáč
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3.11

Kontrolná činnosť

(1)

Systematicky zabezpečovať kontrolu plnenia úloh múzea vyplývajúcich z PHÚ, hospodárenia
s prostriedkami, dodržiavania smerníc a predpisov v jednotlivých oblastiach múzejnej
činnosti. Kontrolnú činnosť považovať za neoddeliteľnú súčasť riadiacej práce vedúcich
pracovníkov, zodpovedných za činnosť a výsledky zvereného úseku, útvaru a múzea.
T: stály
Z: Jenčík, Hájek, Maráky, Melich, Šullová

(2)

Vypracovať Plán kontrolnej činnosti pre jednotlivé oblasti odbornej a ekonomickoprevádzkovej činnosti múzea. Zabezpečiť jeho realizáciu priebežne, správu o kontrolnej
činnosti a polročné vyhodnotenia predkladať generálnemu riaditeľovi STM.
T: január 2015
Z: Žuffová H.

(3)

Polročne vyhodnocovať plnenie úloh odborných úsekov, vysunutých pracovísk a múzeí.
T: v texte
Z: Jenčík, Hájek, Maráky, Melich, Šullová

V Košiciach, 30. 12. 2014.

Spracoval:

Mgr. Zuzana Šullová
námestník GR STM
pre odborné činnosti

Schválil:
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Ing. Eugen Labanič
generálny riaditeľ STM

