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Hlavné úlohy Slovenského technického múzea (ďalej len STM) nadväzujú na pozitívne výsledky práce v roku 2008 vo všetkých oblastiach múzejnej činnosti. V súlade s poslaním múzea, predmetom činnosti a strategickými cieľmi rozvoja múzeí a galérii v SR do roku 2011, organizácia v roku 2009 plánuje zabezpečiť nasledovné činnosti:
I. ZBIERKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA
1. Systematicky pokračovať v akvizičnej činnosti tradičnými formami v súlade s cieľmi akvizičného plánu
na rok 2009 a ekonomickými možnosťami. Získať vytypované zbierkové predmety pre plánované výstavy a modernizáciu stálych expozícií.
2. Zabezpečovať úlohy súvisiace s nadobúdaním nových zbierkových predmetov, prípravou podkladov na
ich kategorizáciu a odsúhlasovanie prostredníctvom Kategorizačnej komisie a Komisie pre tvorbu zbierok.
3. Priebežne spracovávať prírastky zbierok v II. Stupňovej evidencii v aplikácii ESEZ nadobudnutých v roku 2008. Pokračovať v retrospektívnej digitalizácii múzejných zbierok, dokončiť doplňovanie chýbajúcich
záznamov z predchádzajúcich rokov, poskytnúť maximálnu súčinnosť pri prechode na ESEZ 4G. Pokračovať v evidencii zbierkového fondu nového múzea STM, Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v
Medzeve.
4. V spolupráci s metodickým centrom SNM Bratislava sa zapojiť do spracovania jednotného múzejného tezauru pre oblasť technických vied. Spracovať systém pojmov pre pokrytie potrieb múzejníkov pri katalogizácii zbierkových predmetov z oblasti histórie techniky.
5. Pokračovať v doplňovaní chýbajúcej a obnovovaní výkonom nevyhovujúcej výpočtovej techniky v súvislosti s využívaním katalogizačného modulu Esez OnLine. Vytvoriť školiacu miestnosť pre zamestnancov
a organizácie v rezorte MK SR na východe Slovenska.
6. Pokračovať v systematickom uložení zbierkových predmetov v halovom depozitári Východoslovenských
tlačiarní. Realizovať ďalšie presuny podľa plánu, doplniť chýbajúce regálové vybavenie, venovať sa evidencii a systematickému triedeniu, z dôvodu veľkého pohybu zbierok v posledných dvoch rokoch.
7. Zlepšiť podmienky odborného ošetrenia zbierkových predmetov doplnením materiálového a technického
vybavenia. Reštaurovanie a konzervovanie zbierok zabezpečovať, v súlade s plánovanými výstavami a
modernizáciou expozícií. Pokračovať v reštaurovaní automobilu Praga Lady, zbierkový fond dopravnej
techniky.
8. Na základe projektového zámeru pripraviť projekt komplexného riešenia areálu Múzea letectva v Košiciach dobudovaním centrálneho vstupu, veľkoplošného depozitára, špecializovanej reštaurátorsko-konzervátorského pracoviska pre leteckú techniku
9. Osobitnú pozornosť venovať starostlivosti a využívaniu technických pamiatok in situ v správe STM. Sledovať a aktívne sa zapájať do konkrétnych projektov a grantov zameraných na obnovu kultúrneho a priemyselného dedičstva pre získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a programov Európského hospodárskeho priestoru.
II. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
1. Dokončiť modernizáciu stálej expozície fotografickej a kinematografickej techniky J.M.Petzvala v Spišs-
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pri príležitosti osláv 150. výročia narodenia Aurela Stodolu.
2. Dokončiť II. etapu modernizácie technickej pamiatky Hámor Medzev a sfunkčniť hámor pre demonštratívne ukážky vykúvania.
3. Zabezpečiť modernizáciu expozície astronómie a planetária, expozície hracej miestnosti fyziky a I.etapu
modernizácie expozície hutníctva na Slovensku.
4. Pokračovať v programe odbornej prípravy nových a modernizácii stálych expozícií v roku 2010 - 2011,
spracovať scenáre pre expozície Povojnový rozvoj stavby lietadiel a leteckých technológii, Dejiny chémie
a chemického priemyslu, Rozhlas a televízia. Pripraviť ideový námety pre expozíciu Kozmonautika a expozíciu Uhoľné baníctvo.
5. Zabezpečiť realizáciu spoločných výstav; História ozubeného prevodu s Technickým múzeom v Brne a
Slovenská cesta do mikrokozmu s Ústavom experimentálnej fyziky SAV, Prírodovedeckou fakultou Univerzity P.J.Šafárika, Technickou Univerzitou atd., financovanú z grantu APVaV.
6. Zabezpečiť prezentáciu zbierkového fondu STM prostredníctvom putovných výstav. Osobnosti vedy a
techniky na Slovensku v Srbsku a Chorvátsku, štatutárnych výstav Nostalgia v domácnosti, Zvony, zvonce, zvončeky a Johannes Gutenberg, Slovenská cesta do mikrokozmu v Múzeu dopravy a NKP Solivar
a ďalších slovenských múzeách.
7. Realizovať výstavky k jubileám priekopníkov vedy a techniky, v rámci medzinárodného roku astronómie
zrealizovať panelové výstavky Galileo a jeho ďalekohľad a Mesiac družica Zeme.
8. Prezentovať prevzaté výstavy v STM, Slovenské interiéry 2005- 2007, Hlavolamy, logické hry, vynálezy a
hračky Stavrovského, Dánska keramika, Metal Inspirations, Skvosty spišsko-gemerskej železnej cesty ai.
.
III. VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
1. Pokračovať v riešení vedecko-výskumných úloh zameraných na spracovanie dejín vybraných priemyselných
odvetví, prístrojovej techniky, priemyselného dedičstva, v zmysle koncepcie a programu vedecko-výskumnej
činnosti STM na obdobie 2008 - 2010.
2. Priebežne hodnotiť výsledky riešenia vedecko-výskumných úloh vnútro ústavnou oponentúrou na úrovni Ka binetu pre dejiny vedy a techniky, ako poradného orgánu riaditeľa.
3. Zúčastniť sa procesu akreditácie pracovísk na Ministerstve školstva pre získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v oblasti histórie vedy a techniky.
4. Zabezpečiť publikovanie výstupov z riešených ústavných úloh do roku 2007 v odborných periodikách.
IV. EDIČNÁ ČINNOSŤ
1. Pripraviť a vydať:
- zborník prednášok z medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti 150 výročia narodenia A.Stodolu,
- zborník zo seminára k 10. výročiu založenia Dopravného múzea v Bratislave,
- II. číslo múzejných novín STM,
- prvé 2 časti 4 dielneho katalógu „STM sa predstavuje“- časti Múzeum letectva a Expozície v Košiciach,
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oddelenie Aurela Stodolu.
2. Uskutočniť reprinty skladačiek k štatutárnym výstavám STM prezentované podľa plánu vo vysunutých pracoviskách STM, iných múzeách a inštitúciách.
V. PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ĆINNOSŤ
1. Organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia k významným dňom celoštátneho i celoeurópskeho významu:
Medzinárodný deň múzeí a múzejná noc, Dni Európskeho kultúrneho dedičstva, Týždeň vedy a techniky,
Medzinárodný deň planetárii, Deň meteorológie, Dni kultúry štátov Európskej únie a i.
2. Pokračovať v realizácii úspešných podujatí vzdelávacieho charakteru k významným výročiam osobností z
dejín vedy a techniky. Zabezpečiť sprievodné aktivity k výstavám a odborným podujatiam,
3. Popularizovať vedu a techniku v rámci múzejnej pedagogiky – škola histórie vedy a techniky pre školy rôzneho stupňa. Rozšíriť ponuku vyučovacích tém v rámci stálych expozícii, využiť programové možnosti planetári, uskutočniť demonštačné ukážky v nových expozíciách.
4. Zintenzívniť propagáciu STM a vysunutých pracovísk, Múzea letectva v Košiciach, Múzea dopravy v Bratislave, NKP Solivar pri Prešove, Kaštieľa v Budimíre, Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej a Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve. Využiť možnosti bezplatných propagačných služieb na školách,
regionálnych a mestských informačných kanceláriach i v rámci cestovného ruchu.
5. Doriešiť informačný systém pred historickou budovou STM a vo vnútri areálu.
.
VI. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
1. Zabezpečiť prípravu a organizáciu medzinárodnej konferencie a osláv 150.výročia narodenia Aurela Stodlu v dňoch 12.-13.5.2009 v Košiciach.
2. Pripraviť koncom septembra spomienkový seminár a výstavku k 10. výročiu otvorenia Dopravného múzea
v Bratislave
3. Pokračovať v spolupráci s partnermi na spoločných projektoch (Európska železná cesta, Cesta soli v Karpatskej doline - kultúrne a technické dejiny soli, Vedci a vynálezcovia strednej Európy, Od mikrokozmu k poznaniu makrokozmu - CERN).
3. Spolupracovať s technickými univerzitami ako celoslovenské metodické centrum pre múzejnú dokumentáciu dejín vedy a techniky. Zabezpečiť konzultácie pri riešení diplomových a doktorandských prác zamerané
na dejiny technických a vedných disciplín.
4. Poskytovať odbornú metodickú pomoc, v oblasti dokumentácie dejín vedy, výroby a techniky i iných oblastiach múzejnej činnosti, vrátane problematiky ochrany a využitia technických pamiatok in - situ, na základe
požiadaviek múzeí, pamiatkových organizácii, inštitúcií a jednotlivcov.
5. Spolupracovať s partnermi členských múzeí Stredoeurópskej únie technických múzeí (MUT) na príprave
spoločného projektu interaktívnej hry a lexikónu Vedci a vynálezcovia strednej Európy.
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6. Participovať na organizácii sympózia Digitalizácia múzejných zbierok – vízie a východiská v spolupráci so
Zväzom múzeí na Slovensku podmienené získaním financií z grantovej schémy MK SR.
VII. REVÍZIA A KATEGORIZÁCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
1. V zmysle platnej legislatívy a Smernice pre správu a ochranu múzejnej zbierky v správe STM v Košiciach
vykonať fyzické revízie podľa stanoveného harmonogramu pre vedné odbory: baníctvo, rôzne, doprava a
zbierky dovezené z Bratislavy do Košíc (geológia, chémia, potravinárstvo meracie stroje a strojárstvo), oznamovacia technika, elektroenergetika, výpočtová technika a Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej,
2. Počas revíznych prác prehodnotiť celkovú starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zbierkových predmetov ich
zaradenia do príslušných kategórií. V rámci komplexnej kategorizácie zbierkových predmetov, prijať konkrétne opatrenia na nápravu.
VIII. ZAHRANIČNÉ STYKY
1. Pokračovať v spolupráci so zmluvným partnermi technických múzeí v zahraničí a členmi MUT, rozšíriť spoluprácu s ďalšími technickými múzeami a propagovať tak v zahraničí vývoj vedy a techniky na Slovensku.
2. Aktívne využívať zmluvné vzťahy na realizovanie výmenných pobytov odborných pracovníkov a zúčastniť
sa odborných podujatí v zahraničí ako sú konferencie, MUT Viedeň a CIMUSET Belehrad, za účelom získania nových informácii, výmeny skúsenosti pri tvorbe nových expozícií a v iných oblastiach múzejnej
činnosti.
IX. MATERIÁLNO - TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE
V programe „Stratéga múzeí a galérií“ realizovať investičné akcie plánované v rámci prioritných projektov na
rok 2009 z kapitálového transferu.
1. Pripraviť projektovú dokumentáciu na komplexné riešenie areálu Múzea letectva centrálny vstup, veľkoplošný depozitár a reštaurátorské dielne. Po schválení projektu začať I. etapu výstavby areálu.
2. V rámci I. etapy budovania Vedecko-technického centra pre deti a mládež zabezpečiť, asanáciu schátralej
budovy dvorného traktu Hlavná 90 a rekonštrukciu fasády historickej budovy Hlavná 90.
3. Pripraviť projektovú dokumentáciu pre bezbariérový vstup do expozícii, riešiť výťahy v areáli STM po
schválení projektu.
4. Pripraviť projektovú dokumentáciu záchrany a využitia objektu Sklad soli v NKP Solivar Prešov a po schválení projektu následne začať po schválení projektu s rekonštrukciou objektu.
5. Dokončiť II. etapu modernizácie technickej pamiatky Hámor Medzev a expozície Energetického oddelenia
Aurela Stodolu.
6. Doplniť zabezpečovacie systémy EZS, EPS a kamerové systémy vo vytypovaných objektoch a depozitároch
7. Realizovať plánované opravy objektu Varne v NKP Solivar Prešov a vodného hámra vo dvore Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve.
8. Zabezpečiť ozvučenie expozície Múzea dopravy v Bratislave, simulujúce zvuk dopravných prostriedkov.

-59 Doplniť regálové vybavenie vo vytypovaných priestoroch depozitárov a knižnici. Doplniť výstavný fundus,
a prezentačnú techniku.
X. PERSONÁLNE OTÁZKY
1. Personálne doriešiť počet zamestnancov STM v zmysle personálneho auditu uskutočneného spoločnosťou
CENTIRE. Posilniť stav odborných pracovníkov.
XI. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Zabezpečiť plnenie Plánu kontrolnej činnosti v STM na I. a II. polrok. Hlavnú pozornosť zamerať na kontrolu plnenia hlavných úloh, hospodárne vynakladanie prostriedkov, dodržiavanie smerníc a predpisov. Kontrolnú činnosť zabezpečovať prostredníctvom vedúcich pracovníkov zodpovedných za činnosť a výsledky
riadenej organizačnej jednotky.
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V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH ČINNOSTI NA ROK 2009
I ZBIERKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA

1. Systematicky pokračovať v akvizičnej činnosti tradičnými formami v súlade s cieľmi akvizičného plánu;
kúpou, darom, prevodom, terénnym prieskumom v rámci ekonomických možností. Osobitnú pozornosť
venovať vytypovaným exponátom pre plánované výstavy a modernizácie stálych expozícií do roku 2013.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci

2. Priebežne spracovávať novonadobudnuté zbierkové predmety ( ZP) prostredníctvom centrálnej evidencie.
Po obdŕžaní dokladu o nadobudnutí zbierkového predmetu zaradiť ho do príslušnej kategórie. Prípadné
návrhy na vyradenie zbierok z evidencie zistené revíziou, predkladať spoločne s ostatnými materiálmi na
pravidelné polročné zasadnutia Komisie pre tvorbu zbierok a Kategorizačnej komisie.
T: v texte
Z: odborní pracovníci, Grofová

3. Zabezpečiť priebežné spracovanie druhostupňovej evidencie ZP nadobudnutých počas roka 2008 v aplikácii
ESEZ s výstupom pre CEMUZ. Systematicky pokračovať v digitalizácii obrazových záznamov a budovaní
databázy.
T: v texte
Z: odborní pracovníci, Cisár

4. V súčinnosti s Centrálnou evidenciou zabezpečiť odborné spracovanie ZP v Múzeu kinematografie rodiny
Schusterovej v Medzeve. Vykonať I. stupňovú evidenciu a následne II. stupňovú evidenciu v aplikácii ESEZ.
T: priebežne
Z: Ing. Majerník, Cisár, Grofová

5. Na úseku centrálnej evidencie pokračovať v chronologickej evidencii ZP v Knihe prírastkov (KP). Ručný
záznam súčasne spracovať aj v elektronickej forme. Po ukončení roka vytlačiť KP, ktorá musí byť totožná
s KP písanou ručne dokumentačným atramentom
T: priebežne
Z: Grofová
6. Pokračovať v retrospektívnej digitalizácii múzejných zbierok v správe STM, kontrole a doplňovaní chýbajúcich záznamov v dôsledku spôsobu označovania múzejných ZP v minulosti. Priebežne autorizovať záznamy
konvertované z AMISu do ESEZ, doplniť chýbajúce údaje, digitálny obrazový záznam s ukončením autori´zácii v rámci celého fondu do konca 2010.
T: najmä v I. polroku a priebežne
Z: odborní pracovníci, Cisár, Grofová
7. Prípraviť zásobník projektov pre digitalizáciu ucelených zbierok, resp. systémov ZP podľa vybraných kritérii
(3D a digitalizácia pre študijné, vedecké a prezentačné účely).
T: priebežne
Z: odborní pracovníci -kurátori
8. V spolupráci s CI SNM a SNM Muzeologickým kabinetom zabezpečiť plynulý prechod na novú verziu aplikácie pre ESEZ, poskytnúť maximálnu súčinnosť pri konverzii údajov do systému ESEZ 4 G, harmonizovať
údaje v chronologickej a odbornej evidencii
T: priebežne
Z: Mgr. Šullová
9. V súlade s používaním a prevádzkou múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G:
- Pripraviť školenie pre odborných pracovníkov.
Z: Mgr.Šullová
- Zabezpečiť základné technické a komunikačné prostriedky pre spoľahlivý a rýchly prístup klientov k dátam.
Z: Mgr. Pešák
- Zabezpečiť katalogizáciu a digitalizáciu ZP podľa jednotnej metodiky, využívať pridelené kontá oprávnených užívateľov a znášať finančný postih pri zániku konta.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Grofová
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10. V spolupráci s Metodickým centrom SNM Bratislava, zapojiť sa do spracovania jednotného múzejného
tezauru pre oblasť technických vied. Po absolvovaní školenia Práca v module Autority, postupne spracovávať systém pojmov pre pokrytie potrieb aj ostatných múzeí pri katalogizácii ZP z oblasti histórie techniky.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Mgr. Šullová

11. Pravidelne zabezpečovať starostlivosť a prevádzkyschopnosť výpočtovej techniky v STM. Pokračovať v
doplňovaní chýbajúcej a obnovovaní výkonom nevyhovujúcej výpočtovéj techniky v súvislosti s využívaním katalogizačného modulu Esez OnLine v Múzeu letectva a Múzeu dopravy, prioritne riešiť zabezpeččenie minimálnych požadovaných parametrov pre pripojenie do internetu.
T: v texte
Z: Mgr. Pešák, Ing. Jenčík
12. Vytvoriť školiacu miestnosť vybavenú notbookmi v priestoroch STM pre vlastných zamestnancov a organizácie v rezorte MK SR pre východne Slovensko.
T: 1.štvrťrok
Z: Mgr. Pešák, Ing. Jenčík
13. Prísne dbať o správnosť a dodržiavanie platnej legislatívy pri uzatváraní zmlúv o výpožičkách, premiestňovaní ZP ich evidencii a správnosti tlačív v administratívnych úkonoch v zmysle platnej vyhlášky Ministerstva kultúry SR o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a vnútroústavnej smernice.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Grofová
14. Zabezpečiť aktualizáciu smernice pre správu a ochranu múzejnej zbierky v správe STM v súlade s legislatívnou zmenou múzejného zákona a vývojom nástrojov pre elektronickú evidenciu.
T: II. polrok 2009
Z: Mgr. Šullová, JUDr. Žuffová

15. Ukončiť druhostupňovú evidenciu knižného fondu v programe Libris. Spracovávať nové publikácie získané akvizíciou, poskytovať výpožičné, informačné, rešeršné a poradenské služby. Mesačne informovať pracovníkov STM o nových publikáciách v knižnici aj formou rešerše. Počas roka uskutočniť 4 revízie príručných knižníc.
T: v texte
Z: Hlávková

16. Priebežne spracovávať archívne spisové materiály podľa Registratúrneho poriadku a plánu. Dopĺňať almanach zamestnancov a výpožičiek, vyhľadávať archívne dokumenty podľa požiadaviek odborných oddelení.
T: v texte
Z: Hlávková

17. Pokračovať v centrálnej evidencii nehnuteľných technických pamiatok (TP) na Slovensku, podľa odborov
dokumentovaných v STM. Na úseku evidencie, návrhov na obnovu a využitie TP pre muzeálne účely, spolupracovať naďalej s pamiatkovými organizáciami i správcami pamiatok.
T: priebežne
Z: Grofová a správcovia zbierok
18. Pokračovať v centralizácii zbierkového fondu do samostatných priestorov, realizovať ďalšie presuny a systematické uloženie ZP v halovom depozitári. Doplniť chýbajúce regálové vybavenie podľa spracovaných
požiadaviek aj do ostatných depozitárov a Múzea letectva.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci a prevádzka

19. Venovať sa evidencii, systematickému triedeniu a uloženiu ZP z dôvodu veľkého pohybu ZP, akvizičnej
a prezentačnej činnosti v posledných dvoch rokoch na jednotlivých referátoch. Po ukončení výstavy Slovensko v 20. storočí“ v Bratislave, zabezpečiť jej dovoz a vrátenie ZP na jednotlivé referáty STM.
T: január
Z: správcovia zbierok

20. V súvislosti s prevozom ZP fondu elektrotechniky z Múzea dopravy v Bratislave do STM Košice dokončiť
jeho triedenie, umiestnenie a ich evidenciu.
T: 1. polrok 2009

Z: Ing. Roman, Goozová
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21. Po prevzatí leteckých exponátov z Vojenského historického ústavu sústredených na letisku Košice začleniť
ich medzi zbierkový fond Múzea letectva.
T: priebežne
Z: Ing. Hájek, Ing. Ondreják
22. Zabezpečovať pravidelnú kontrolu ZP v depozitároch i na vysunutých pracoviskách, z hľadiska ich uloženia a ochrany, v zmysle novelizovanej Vyhlášky MK a Smernice STM. Zaevidovať do registračnej knihy
potenciálne ZP. Uskutočňovať svojpomocné ošetrovanie vybraných ZP.
T: priebežne a trvalo
Z: správcovia zbierkových fondov
23. Pravidelne kontrolovať zapožičané zbierkové predmety v Štítniku, Tisovci a v kováčskej dielni v Moldave
nad Bodvou, v ktorých sú vyinštalované zbierkové predmety z hutníctva a kováčstva.
T: 2x ročne
Z: Ing. Lobodová, Jahodová
24. Zlepšiť podmienky odborného ošetrenia ZP doplnením materiálového a technického vybavenia. Reštaurovanie a konzervovanie (RK) zabezpečovať v súlade s plánovanými výstavami a modernizáciou expozícií v
KZ pracovisku STM alebo dodavateľsky. Pokračovať v RK veľkorozmerných exponátov na nádvorí STM.
T: priebežne
Z: konzervátori a reštaurátori
25. Dodávateľským spôsobom pokračovať v reštaurovaní automobilu Praga Lady v zbierkovom fonde dopravnej
techniky v Múzeu dopravy v Bratislave.
T: priebežne
Z: Ing. Kubáček, CSc.
26. Osobitnú pozornosť venovať starostlivosti a využívaniu technických pamiatok in situ v správe STM (Hámor
Medzev, NKP Solivar pri Prešove´, TP Huta Karol vo Vlachove. Pravidelne kontrolovať stav týchto pamiatok, poskytnuť odborné poradenstvo pri zabezpečovaní rekonštrukčných prác týkajúcich sa ich ochrany a
využitia.
T: v texte, trvalý
Z: Ing.Lobodová, Ing. Jaremová a vedenie
27. Zapojiť sa do programov a grantov v rámci EÚ pre získanie finančných zdrojov na obnovu týchto pamiatok. Sledovať výzvy a termíny podávania projektov vlastných alebo projektov vypracovaných v spolupráci
s inými domácimi alebo zahraničnými inštitúciami pre ich úspešnú realizáciu.
T: priebežne
Z: Ing. Lobodová, odborní pracovníci

II. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Stálu pozornosť venovať udržiavaniu stálych expozícií a výstav, funkčnosti dynamických exponátov a upozorňovať na aktuálne problémy cez pravidelné kontroly priestorov
T: trvalý
Z: lektori a dozorcovia, odborní pracovníci
EXPOZIČNÁ ČINNOSŤ
Pri modernizácii starších a výstavbe nových expozícií vytvoriť podmienky pre bezbariérový prístup do expozície.
Zabezpečiť jednotné výtvarné riešenie, využiť moderné výstavné prvky, metódy a techniku pri prezentácii, realizovať dvojjazyčné popisy exponátov. Zvýšiť informovanosť pre postihnutého návštevníka. Expozíciu podľa
možnosti sprístupniť aj hmatom pre zrakovo postihnutým návštevníkom.
T.: priebežne a trvalo
Z: odborní pracovníci, realizátori expozícií
Realizácia expozícií
1. Múzeum J.M. Petzvala v Spišskej Belej - Dokončiť modernizáciu expozície fotografickej a kinematografickej
techniky.
T: začiatok marca
Z: Ing. Klíma, Ing. Majerník, Ing. Schwartzová

-92. Do konca apríla dokončiť II. etapu modernizácie Energetického oddelenia Aurela Stodolu. Spolupracovať
s oddelením prevádzky pri riešení rozvodov tlakového vzduchu k exponátom a pri inštalácii dynamických
exponátov v budove a na zadnom nádvorí. Spolupracovať s výtvarníkom pri architektonicko-výtvarnom
riešení a realizácii expozície.
T: sprístupnenia expozície 12.5.2009
Z: Ing. Hako, Ing. Schwartzová
3. Dokončiť práce na TP Hámor v Medzeve. V rámci II. etapy modernizácie obnoviť funkčnosť vnútorného
technického vybavenia hámra pre demonštrácie. Prezentovať históriu hámorníctva v údolí Bodvy informačnou tabuľou, využiť ZP z fondu kováčstva.
T: sprístupnenie október
Z: Ing. Lobodová, Jahodová, Ing. Schwartzová
4. Zabezpečiť modernizáciu expozície astronómie a planetária. Doplniť expozíciu astronómie novými zariadeniami pre pozorovanie slnečnej aktivity (projektor a teleskop) a chýbajúcou prezentačnou
technikou (veľkoplošná obrazovka a DVD prehrávač). Planetárium doplniť počitačom a dataprojektorom.
T: I. polrok
Z: RNDr.Mešterová, Semanová, Mgr.Pešák
5. Zabezpečiť modernizáciu expozície dejín hutníctva na Slovensku. Vypracovať technický scenár o vývoji
hutníctva v 5 tematických celkoch; Metalurgia medi, Zvonolejárstvo, Metalurgia neželezných kovov, Metalurgia železa a Hámornícka výroba. Po schválení projektu scenár a náhľadovky poskytnúť výtvarníkovi
ešte v I. polroku, aby sa začalo s realizáciou expozície.
T: v texte
Z: Ing. Lobodová, Jahodová, Ing. Schwartzová
6. Zabezpečiť modernizáciu hracej miestnosti fyziky. ´Vyrobiť alebo zakúpiť vytypované učebné pomôcky,
modely a prístroje pre demonštráciu pokusov premien energie, elektrolýzy vody, levitácie ap.. Pripraviť
nové informačné panely, doplniť prezentačnú techniku (počítač a veľkoplošný monitor) pre animované
ukážky fyzikálnych pokusov.
T: september
Z: RNDr. Mešterová, Mgr.Pešák, Ing. Schwartzová
7. Doplniť expozíciu Sieň elektrických výbojov o ďalší vysokonapäťový exponát, elektrónkový Teslov transformátor modulovaný signálom z elektronického hudobného nástroja a ozvučiť priestor.
T: I. štvrťrok
Z: Ing. Roman, Retter
8. Reinštalovať tzv. učiteľovu miestnosť v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve. Preusporiadať voľne uložené exponáty z ciest po Brazílii a doplniť miestnosti filmovými kamerami získanými zo
SFT Bratislava Koliba.
T: I. polrok
Z: Ing. Majerník, Ing. Klíma
Príprava expozícií pre ďalšie obdobie
1. Pokračovať v príprave scenára pre expozíciu Dejiny chémie a chemického priemyslu na Slovensku.
T: priebežne
Z: RNDr. Mešterová
2. Postupne pripravovať scenár pre expozíciu Rozhlas a televízia pre rok 2010.
T: priebežne
Z: Ing. Roman, Goozová
3. Spracovať scenár novej expozície Povojnový rozvoj stavby lietadiel a leteckých technológii, umiestnený
do hangára č. 4 a ideový námet pre expozíciu kozmonautiky, do tretiny hangára č. 5. Tým ukončiť do
roku 2010 riešenie expozícií v Múzeu letectva v Košiciach.
T: IV. štvrťrok 2009
Z: Ing. Hájek, Ing. Ondreják

4. Pripraviť ideový námet pre expozíciu uhoľného baníctva pre novú expozíciu plánovanú na rok 2011.
T: IV.štvrťrok 2009

Z: Ing. Jaremová

- 10 VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Výstavy vlastné
1.Dokončiť prípravu výstavy História ozubeného prevodu v spolupráci s TM Brno, využitím zaujímavých
modelov a prezentáciou ozubených prevodov v praxi. Výstavu v roku 2009 sprístupniť v Brne a následne v roku
2010 v Košiciach.
T: IV. Štvrťrok Brno
Z: Ing. Hako, Mgr. Šullová
2. Pripraviť scenár a putovnú výstavu Slovenská cesta do mikrokozmu pre popularizáciu experimentálneho
výskumu v oblasti subjadrovej fyziky na LHC urýchľovači v CERN-e a propagáciu slovenského vkladu do
tohoto výskumu. Riešiteĺia: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J.Šafánika, Technická Univerzita a iné inštitúcie. Sprístupnenie výstavy bude počas Dní Košíc.
T: 30. 4.2009
Z: RNDr. Mešterová, Ing. Lobodová, Mgr.Pešák, Retter
3. Pripraviť výstavu Nože a chladné zbrane v spolupráci s Domom techniky.
T: november
Z: Lobodová, Jahodová, Klíma
4. Od Tudora po Locustu – výstava dokumentujúca vývoj základných typov automobilov Škoda od povojnového obdobia až po posledné roky činnosti VMV pri BAZ v Bratislave.
T: trvanie do 30.6.2009
Z: Ing. Kubáček, Schuster
5. Jozef Karol Hell (1713 – 1739) pripraviť spomienkovú panelovú výstavku doplnenú ZP pred expozíciou
baníctva z príležitosti 295. výr. úmrtia významného konštruktéra banských čerpacích strojov.
T: 15.máj
Z: Ing. Jaremová, Mgr.Šullová
V rámci medzinárodného roku astronómie pripraviť spomienkové panelové výstavy:
6. Galileo a jeho ďalekohľad spomienka na Galileo Galilea, 400 – ročná historická cesta ďalekohľadu v rukách
astronómov a prvé pozorovania vesmíru Galileom
T. 21.3.2009
7. Mesiac – družica Zeme dokumentácia výskumu Mesiaca. 50 – ročné výročie prvého letu kozmickej sondy
Lunik 2 a pristátie na Mesiaci bez ľudskej posádky 14.9.1959 a 40 – ročné výročie pristátia Apolla 11 na
Mesiaci s ľudskou posádkou (N. Amstrong a E. Aldrin 21.7.1969).
T. 21.7. 2009
Z: Semanová, RNDr. Mešterová, Mgr.Šullová, Cisár
Príprava spoločných výstav
1. Pripraviť scenár pre retrospektívnu výstavu v roku 2010 venovanú spotrebnej elektronike s názvom Dizajn
TESLA Bratislava 1946 – 1990 pripravenú v spolupráci s SCD Bratislava.
T : III. štvrťrok 2009
Z: Ing. Klíma, Ing. Roman, Göőzová

Putovné výstavy
1. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku – prezentácia výstavy v Srbsku a Chorvátsku.
T: II. polrok
Z: Ing. Klíma, Tillová, Retter
2. Zvony, zvonce, zvončeky – ukážky z bohatej tradície odlievania zvonov, s výukovým programom pre školy.
T: 21.4. -21.6 Banské múzeum Rožňava
Z: Ing. Lobodová, Jahodová, Retter
T: 1.7 – 30.8. Vlastivedné múzeum Trebišov
T: od 18.11.
Múzeum dopravy v Bratislave
3. Johanes Gutenberg zakladateľ knitlačiarenského umenia a staršie tlače vo fondoch STM Košice
T: 10.3. – 30.6.
Múzeum dopravy v Bratislave
Z: Ing. Jaremová, Tillová, Hlávková, Retter
T: júl – september NKP Solivar Prešov

- 11 4. Nostalgia v domácnosti - počiatky mechanizácie a elektrifikácie techniky používanej v domácnosti.
T: 27.2. -18.4 Podunajské múzeum Komárno
Z: Ing. Klíma, Ing. Roman, Retter.

5. Sprístupnenie výstavy Slovenská cesta do mikrokozmu pre popularizáciu experimentálneho výskumu
T: 15.9.- 31.10.2009 Múzeum dopravy v Bratislave

Z: RNDr.Mešterová, Mgr.Pešák, Retter

Výstavy prevzaté
1. INTERIOR.SK.05/07 – Slovenské interiéry 2005 - 2007 – reprezentatívna retrospektívna výstavy tvorby
interiérov a dizajnu do interiérov v SR pripravená v spolupráci s Design Slovakia
T: 15.1. – 1.3. 2009
Z: Ing. Klíma, Retter
2. Jeden deň v živote českej republiky
T: 3.3. – 5.4.2009

Z. Mgr.Ďuricová, Retter

3. Hračky, hlavolamy, vynálezy a logické hry Stavrovského
T: 3.3. - 26.4.2009
Z: Mgr.Ďuricová, Retter
4. Techfila výstava filatelistov pri príležitosti Dňa mesta Košice.
T: 30.4. – 7.5.2009
Z: Retter
5. Spomienka na Aurela Stodolu – výstavka z prác žiakov SOU A.Stodolu v Košiciach, premietanie filmov.
T: 12.5. – 7.6.2009
Z. Mgr.Ďuricová, Retter,

6. Dánska keramika – výstava keramiky s názornými ukážkami výroby na hrčiarskom krhu počas Múzejnej noci
T: 14.5. – 7.6. 2009

Z: Mgr.Ďuricová, Retter

7. Dizajn 2009 - prezentácia bakalárskych a magisterských prác poslucháčov Fakulty umení TU v Košiciach .
T: 8.6. - 31.7.2009
Z: Ing. Klíma
8. Obrazy zo železa a pary – výstava fotografii P. Kľučku z rokov 1945 – 50 pri príležitosti príchodu prvého
parného vlaku z Viedne do Bratislavy prevzaté z Múzea dopravy v Bratislave.
T: 9.7 - 23. 8.2009 STM Košice
Z: Ing. Kubáček, CSc. Retter,
9. Metal Inspirations 2009 - prezentácia prác 8. ročníka medzinárodného workshopu a výstavy mladých dizajnérov organizovaného. Usporiadatelia : US Steel, s.r.o, TU Fakulta umení a SOU hutnícke v Košiciach.
T. 31.8. – 4.10. 2009
Z: Ing. Klíma, Retter
10. 20. výročie novembra 1989 a pádu komunizmu v rámci Dní českej kultúry
T: október - november
Z: Mgr.Ďuricová, Retter
11. Južná Afrika – jubilejná fotografická výstava Alexandra Jiroušeka (nar. 24.11.1934)
T: 25. 11. 2009 – 31.12.
Z: Mgr. Ďuricová, Retter
12. Prečo som na svete sám – výstava v rámci boja proti drogám
T: október - november
Z: Mgr. Ďuricová, Retter
13. Dni poľskej kultúry
T: november- 31.12.2009

Z: Mgr.Ďuricová, Retter

14. Skvosty spišsko-gemerskej železnej cesty – fotografická výstava pod záštitou KSK Baníckeho múzea v
Rožňave a fotografa M. Kapustu.

T: december

Z: Mgr.Ďuricová, Retter, Ing. Lobodová

- 12 III. VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
1. Sledovať informácie o procese akreditácie vedecko-výskumných pracovísk na Ministerstve školstva.
Zúčastniť sa procesu akreditácie pre získanie obnoveného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum
a vývoj v oblasti histórie vedy a techniky.
T. do júna
Z: Ing. Lobodová, Ing. Schwartzová
2. V súlade s vypracovanou koncepciou vedecko-výskumnej činnosti v podmienkach STM do roku 2010
pokračovať v etapovitom riešení ústavných úloh podľa jednotlivých odborov.
2.1. Vývoj a dokumentácia rozhlasovej a televíznej techniky na Slovensku.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešitelia: Ing. Roman
Náklady pre rok 2009:
2.2. História, vývoj a konštrukcie leteckých prúdových motorov
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešitelia: Ing. Hájek, Ing. Gazárek, Ing.Ondreják
Náklady pre rok 2009
2.3. Dejiny priemyselného dizajnu na Slovensku v 50.- 70. rokoch 20. storočia.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Klíma
Náklady pre rok 2009
2.4. Továreň na stroje a železolejáreň Karol Poledniak.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Hako
Náklady pre rok 2009
1.5. Zastúpenie československej fotografickej techniky vo fonde STM
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešitelia: Ing. Klíma, Ing. Majerník
1.6. Dejiny chémie a chemického priemyslu na Slovensku
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: RNDr.Mešterová
Náklady pre rok 2009
2.7. Vývoj geodetickej techniky v zbierkovom fonde STM a vo fondoch múzeí na Slovensku.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Jaremová, Mgr.Šullová
Náklady pre rok 2009
2.8. Dokumentácia priemyselného dedičstva na Slovensku so zameraním na hutnícke pamiatky
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Lobodová
Náklady pre rok 2009
2.9. Plošné zmapovanie priemyselného dedičstva na Slovensku s dôrazom na sklársky a tehliarský priemysel.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Schwartzová
Náklady pre rok 2009
2.10. Slovník historicko-technických pojmov
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Mgr. Ďuricová
Spoluriešitelia: Ing. Klíma, Ing. Lobodová, Jahodová, Ing. Jaremová RNDr. Mešterová, Semanová,
Ing. Majerník, Ing. Roman, Goozová, Ing. Hako, Tillová, Ing. Gazárek, Mgr.Šullová, Ing. Schwartzová
Náklady v roku 2009:

- 13 3. Výsledky priebežného riešenia vedecko-výskumných úloh hodnotiť na vnútro ústavnej oponentúre na úrovni
Kabinetu pre dejiny vedy a techniky, ako poradného orgánu riaditeľa.
T: v texte
Z: Ing.Lobodová
4. Priebežne publikovať výsledky z riešených úloh do roku 2007 v odborných publikáciách.
T: v texte
Z: riešitelia úloh

IV. EDIČNÁ ČINNOSŤ
1. Zabezpečiť korekciu dodaných textov a vydanie II. čísla múzejných novín STM.
T: apríl
Z: Mgr. Ďuricová, Mgr.Šullová
2. Pripraviť a vydať zborník prednášok z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 150. výr. nar. Aurela Stodolu.
T: júl 2009
Z: Ing. Hako, Mgr. Šullová
3. Pripraviť a vydať zborník zo seminára k 10. výročiu založenia Dopravného múzea v Bratislave
T: november 2009
Z: Ing. Kubáček,CSc., Friedrichová, Mgr.Šullová
4. Pripraviť a vydať 2 diely slovensko-anglického 4 dielneho katalógu „STM sa predstavuje“ formátu A5
Múzeum letectva
T: 30. 3. 2009
Z: Mgr.Ďuricová, Ing. Hájek,
Expozície v historickej budove
T: 30.11. 2009 Z: Mgr.Ďuricová, Ing. Lobodová, Ing.Roman, Ing.Hako
Ing. Jaremová, RNDr.Mešterová, Ing. Klíma,
Goozová, Jahodová, Tillová, Semanová
5. Spracovať a vydať 2 jazyčné propagačné skladačky (SLO/ANG) jednoduchého sprievodcu po expozíciách.
Sieň elektrických výbojov
T: január
Z: Ing. Roman, Goozová, Tóthová, Cisár
Geodézia a kartografia
T: apríl
Z: Ing. Jaremová, Tóthová, Cisár
Múzeum J.M.Petzvala v Spišskej Belej
T: júl
Z: Ing. Klíma, Ing. Majerík, Tóthová, Cisár
Astronómia a Planetárium
T: august
Z: RNDr.Mešterová, Semanová, Tóthová, Cisár
Múzeum kinematografie rod. Schusterovej T: september Z: Ing. Majerník, Tóthová, Cisár
Energetické oddelenie A. Stodolu
T: október
Z: Ing. Hako, Tóthová, Cisár
6. Uskutočniť reprinty skladačiek k štatutárnym výstavám STM prezentované podľa plánu vo vysunutých pracoviskách STM a v iných múzeách ( Nostalgia v domácnosti, Zvony,zvonky, zvončeky a Johanes Gutenberger).
T: priebežne
Z: odborní pracovní a Mgr.Šullová
V. PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ĆINNOSŤ
1. Medzinárodný deň múzeí a V. ročník Múzejnej noci
Netradičné aktivity a nočné prehliadky expozícií pripravené spoločne s bratislavskými a košickými múzeami,
STM KE –oživenie dynamických exponátov, májová hviezdna obloha v planetáriu, točenie keramiky, filmy
Múzeum letectva KE – večerné prílety na letisku, hudba mašín,
Múzeum dopravy BA – jazdy na parnom rušni z múzea, šliapacej drezine, detské atrakcie, hudba mašín,
NKP Solivar – prehliadka v lúčoch banských lámp, krstenie rozprávkovej knihy, polnočný výstup na Tureň.
Múzeum J.M.Petzvala Sp.Belá a Kaštieľ Budimír – večerné kostýmové prehliadky, premietanie filmov
T: 16.5.2009
Z: Mgr. Ďuricová, Mgr.Šullová a kolektív, Ing.Schwartzová
2. Dni európskeho kultúrneho dedičstva v rámci dňa otvorených dverí sprístupniť technické pamiatky v správe
STM s lektorským sprievodom, prezentovať aktuálne výstavy a tematické aktivity v expozíciách.
T: september
Z: Mgr.Ďuricová a kolektiv lektorov a dozorcov

- 14 3. Týždeň vedy a techniky - zorganizovať rôzne odborné aktivity a pripraviť program pre školy, aby sa mládež informovala o význame a úlohách vedy a techniky. Pripraviť prednášky, premietanie filmov k nosnej
téme, zorganizovať kvíz prípadne výtvarnú súťaž, pripraviť špecializovaný program v planetáriu.
T: november
Z: NHČ, Mgr.Ďuricová a odborní pracovníci
4. Využívať programové možnosti planetária v súčinnosti so sprievodnými programami v expozícii astronómie
Pripravit leták začiatkom januára s programom planetária na jednotlivé mesiace, zasielať tieto na školy poštou
alebo cez internet. Celoročný program vyučovacích tém prispôsobiť požiadavkám škôl. Významné dni:
14.2. 2009 Valentín pod hviezdami - posedenie zamilovaných pod hviezdnou oblohou planetária
22.3. 2009 Medzinárodný deň planetárii – program pre rôzne vekové skupiny
19.4. 2009 Deň kozmonautiky
T: v texte
Z: Semanová
5. Dni mesta Košíce
V rámci osláv mesta sa spolupodieľať na aktuálnych a tradičných podujatiach, výstavách.
T: 1. – 9. mája
Z: Mgr.Ďuricová a kolektiv
6. Medzinárodný festival Paličkovanej čipky v NKP Solivar, prezentácia prác spojená s paličkovaním organizované so Soľnobanským čipkárskym spolkom v Solivare.
T: 25.- 26.6.2009
Z: Bc.Duchoň, Koňařík
7. Organizovať a realizovať humánne aktivity v spolupráci s mimomúzejnými inštitúciami.
Apríl - Deň narcisov – akcia na podporu Ligy proti rakovine
Jún - Krajina nádeje – akcia pre zdravotne postihnutú mládež pri príležitosti MDD
December - Deň otvorených dverí pre zdravotne postihnutých občanov ( 4.12.)
Z: Mgr. Ďuricová a kolektív

8. Doriešiť prevádzku lietadla Polykarpov PO-2 s Leteckým ústavom SR a zabezpečiť pravidelnú leteckú
prevádzku pre návštevníkov Leteckého múzea najmä počas sviatkov ako sú Deň detí, Letecký deň atd..
T: I. polrok
Z: Ing. Hájek
9. Zabezpečiť návštevníkom, najmä deťom v Múzeu dopravy tradičnú zážitkovú jazdu parným vlakom po okolí
Bratislavy.
T: máj, september
Z. Ing. Kubáček,CSc., Frieidrichová a kol.
10 Pokračovať v organizovaní osvedčených podujatí (tematické výklady v expozíciách, prednášky o významných osobnostiach vedy a techniky pri životných jubileách, premietanie filmov a iné sprievodné aktivity
k výstavám a expozíciám), vzdelávacie a interaktívne programy pre školskú mládež.
T: priebežne
Z: Mgr.Ďuricová, Ing.Hájek, Ing.Kubáček,
11. Rozšírit ponuku vyučovacích hodím pre školy v rámci mimoškolského vzdelávania. Pripraviť nové témy
a rozpracovať materiály pre lektorov pre nové a modernizované expozície pre II.stupeň ZŠ a SŠ v spolupráci s vedúcou prezentačného oddelenia..
T: I. Polrok
Z: Ing. Roman, Ing. Jaremová, Ing. Hájek, Mg.Ďuricová
T: II. polrok
Z: Ing. Klíma, Ing. Majerník, Ing. Hako Mgr. Ďuricová
12. Celkovú propagáciu STM zabezpečovať osvedčenými formami ako: drobná tlač na kultúrne aktivity, pozvánky, plagáty, dotlače, informačné skladačky, podklady pre mestské informačné tlače, výrobe reklamných panelov, CD, spolupracovať s médiami a poskytovať im informácie o pripravovaných podujatiach, organizovať,
tlačové besedy k odborným podujatiam a výstavám.
T: priebežne
Z: Mgr. Ďuricová, Tóthová,
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13. Stálu pozornosť venovať propagácii a komunikácii STM prostredníctvom vlastnej internetovej stránky.
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu podstránok expozícií, aktualít, dokumentov, spolupracovať s prevádzkovateľmi internetových portálov zameraných na ponuku kultúrnych podujatí v rámci Slovenska.
T: priebežne
Z: Mgr. Šullová
14. Zvýšenú pozornosť venovať oslovovaniu a získavaniu mediálnych partnerov a sponzorov pre jednotlivé
projekty a programy v priebehu roka
T: trvalý
Z: Mgr. Ďuricová, Ing. Schwarzová,
15. Doriešiť informačno-orientačný systém v budovách a na nádvorí STM. Tiež informačný pútač na chodníku
pred historickou budovou Hlavná 88, Košice.
T: I. polrok 2009
Z: Ing. Klíma, Mgr. Ďuricová
VI. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
1. Pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu, pripraviť medzinárodnú konferenciu o živote a diele
otca teórie parných turbín a sprievodného programu osláv. Pripraviť výstavku, pamätnú mincu a známku,
zabezpečiť premietanie filmu zo života A.Stodolu.
T: 12-13.5.2009
Z: Ing. Schwartzová, Tillová, Mgr.Šullová
2. Pripraviť spomienkový seminár s výstavkou k 10. výročiu otvorenia Múzea dopravy v Bratislave.
T: september
Z: Ing. Kubáček,Cs., NHČ, Friedrichová, Szabová,
3. Participovať na organizácii sympózia Digitalizácia múzejných zbierok – vízie a východiská v spolupráci so
Zväzom múzeí na Slovensku podmienené získaním financií z grantovej schémy MK SR.
T: november
Z: Mgr. Šullová
4. Pokračovať v spolupráci s partnermi na spoločných projektoch, zapojiť sa do programov a grantov EÚ pre
získanie finančných zdrojov ( Európska železná cesta, Banská cesta, Cez mikrokozmus do maktrokozmu ,
Cesta soli v Karpatskej doline)
T. priebežne
Z: Ing. Lobodová, odborní pracovníci

5. Pripraviť koncepciu projektu SICE -Vedci a vynálezcovia strednej Európy. Projekt riešiť spolu s partnermi
z MUTu, doplniť informácie v lexikóne o slávnych vedcoch a vynálezcoch, ktorých rodiskom alebo pôsobiskom bolo Slovensko, zabezpečiť anglický a nemecký preklad textov, získať časť financií na realizáciu
projektu.
T: jún
Z: odborní pracovníci, Ing. Schwartzová
6. Poskytovať odbornú metodickú pomoc, z oblasti dokumentácie dejín vedy, výroby a techniky a ostatných
oblastí múzejnej činnosti, vrátane problematiky ochrany využitia technických pamiatok in-situ, na základe
požiadaviek múzeí, inštitúcii a jednotlivcov.
T: priebežne
Z: odb. pracovníci
7. Spolupracovať s pracovníkmi Pamiatkového úradu SR pri spracovaní dokumentácie historických areálov a
objektov priemyselného dedičstva na Slovensku, poskytovať odborno-konzultačné poradenstvo.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Ing. Schwartzová
8. Poskytovať odbornú konzultačnú činnosť pri riešení diplomových a doktorandských prác študentov technických univerzít, vysokých škôl, zamerané na problematiku dejín vedy a techniky. Využiť výstupy v
v odbornom programe múzea.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci
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9. Pri riešení konkrétnych úloh i príprave odborných aktivít programovo využívať zmluvný vzťah a dlhodobú
spoluprácu s partnermi ako sú :
Technická univerzita v Košiciach (Letecká fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta umení,
Hutnícka fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii)
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach (Prírodovedecká fakulta)
Slovenská akadémia vied (Historický ústav v Bratislave, Ústav experimetálnej fyziky v Košiciach)
Železnice SR, Východoslovenská energetika a.s. Košice, Slovenské elektrárne a.s., Bratislava ,
Technické múzem v Brne, Národné technické múzeum v Prahe , Slovene technical museum v Ljubljane,
Országos muszaki múzeum a Kőzlekedési múzeum v Budapesti, Múzeum Inžynierii Mieskiej a Muzeum
Lotnictva Polskiego v Krakowe, Muzej Nikola Tesla a Muzej nauke i technike v Beograde, Technisches
Museum vo Viedni, Deutsches Museum v Mníchove a Národné politechnické múzeum v Sofii
T: priebežne
Z: vedenie, odborní pracovníci
10. Využívať odborné konferencie a semináre organizované inými múzeami a inštitúciami doma i v zahraniční
na propagáciu vývoja vedy a techniky na Slovensku.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, vedenie STM
11. Priebežne publikovať výsledky odbornej činnosti v múzeu v odborných časopisoch, zborníkoch a periodickej tlači. Pred publikovaním zabezpečiť recenzie článkov na úrovni Kabinetu pre dejiny vedy a techniky.
Pripraviť príspevky do 2. čísla Múzejných novín STM, zintenzívniť spoluprácu s odbornými periodikami;
Múzeum, Pamiatky a múzeá, Učiteľské noviny ai.
T: trvalý
Z: odborní pracovníci, Ing. Lobodová, Mgr.Šullová
Ing. Schwartzová
VII. REVÍZIA A KATEGORIZÁCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
1. V zmysle Zákona NR SR č.115/1998 Z. z., zákona NR SR č. 387/2001 Z. z., zákona NR SR č. 49/2002 Z. z
Vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z. z., Vyhlášky č. 557/2004 Z. z. a vnútroorganizačnej Smernice pre správu
a ochranu múzejnej zbierky v správe STM v Košiciach, čl. 4, ods. 2, uskutočniť nasledovné revízie zbierkových predmetov týchto vedných odborov:

1.1. Doprava – Múzeum dopravy a zbierky (geológia, chémia, potravinárstvo, meracie prístroje, strojárstvo)
dovezené do Košíc
T: marec
1.2. Rôzne
T: apríl
1.3. Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
T: jún

Z: Ing. Jaremová, RNDr. Mešterová, Ing. Roman,
Ing. Hako, Ing. Lobodová, Grofová, Ing.Kubáček,CSc.
Z: Ing.Klíma, Tillová, Jahodová, Grofová
Z: Ing. Majerník, Ing. Klíma, Jahodová, Grofová

1.4. Oznamovacia technika, elektroenergetika a výpočtová technika
T: september
Z: Ing. Roman, Goozová, Ing. Jaremová, Grofová
1.5. Baníctvo
T: november

Z: Ing. Jaremová, Ing. Lobodová, Grofová

2. Počas revíznych prác prehodnotiť celkovú starostlivosť o zbierkové predmety,bezpečnosť a ochranu, spôsob evidencie a zaradenia do príslušných kategórií, najmä zbierkových predmetov nadobudnutých v staršom období, prijať konkrétne opatrenia na nápravu.
T: trvalý
Z: správcovia zbierok a komisia
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vnútroorganizačným a rokovacím poriadkom Kategorizačnej komisie, ktorá svoje rokovanie uskutoční
súbežne s rokovaním Komisie pre tvorbu zbierok
T: polročne
Z: správcovia zbierok, Grofová
4. Spracovať súbežne s predkladaním návrhov na nadobúdanie zbierkových predmetov aj návrhy na ich
zaradenie do príslušných kategórií.
T: polročne
Z: správcovia zbierok
VIII. ZAHRANIČNÉ STYKY
Chorvátsko
ZAGREB - Prezentácia výstavy Osobnosti vedy a techniky na Slovensku
Termín: I. polrok
Počet dní: 8
Ing. Labanič, Ing. Klíma, Retter, Sejkanič
Rakúsko
WIEN, Technisches Museum - Účasť na zasadnutí Stredoeurópskej únie technických múzeí
Termín: II. polrok
Počet dní: 3
Ing. Labanič, Ing. Schwartzová +1
Srbsko
BEOGRAD - Prezentácia výstavy „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“
Termín: II. polrok
Počet dní: 8
Ing. Labanič, Ing. Klíma, Retter, Sejkanič
- Účasť na konferencii CIMUSET
Termín: 7.9.-13.9.
Počet dní : 7
Ing. Labanič, Ing. Ondreják + 1
Česká republika
BRNO, Technické múzeum – štúdijný pobyt v konzervátorských dielňach v knižnici
Termín: I.polrok
Počet dní: 5
Hlávková, Kováč, Sivec, Fírerová
- realizácia a sprístupnenie spoločnej výstavy Ozubené prevody
Termín: II. polrok
Počet dní : 4+2
Ing. Hako, Ing. Labanič + 1
- Technická pamiatka Těšany účasť na seminári k výrobe damascénskej Ocele DAMASK VII
Termín: jún
Počet dní : 2
Ing. Lobodová, Jahodová
PRAHA, Národní technické múzeum – Účasť na medzinárodnej konferencii Keplerovo dedičstvo
T: 24.-25.8.
Počet dní: 3
RNDr.Mešterová, Ing. Schwartzová, Ing. Hájek
Maďarská republika
Študijná cesta v súvislosti s prípravou nových expozícií fyziky, oznamovacej techniky, chémie a vedeckotechnického centra pre deti a mládež
BUDAPEST, OMM - Elektrotechnické Múzeum, Historické televízne a programové múzeum, Palác divov
T: I. Q.
Počet dní: 3
Ing. Roman, Göozová,
Ing. Schwartzová, Mgr. Pešák, Sejkanič
VÁRPALOTA, Maďarské chemické múzeum, KESZTHELY, Múzeum rádia a Televízie,
ZALAEGERSZEG Olejárske múzeum
T: II. Polrok
Počet dní: 3
RNDr.Mešterová, Gőozová, Ing. Jaremová + 1
BUDAPEST, XXIII. Medzinárodný kongres histórie vedy a techniky
T: 28.7.-2.8.2009
Počet dní: 5
Ing. Labanič +2

XI. MATERIÁLNO - TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE
V programe „Stratégia múzeí a galérií“ realizovať investičné akcie plánované v rámci prioritných projektov
na rok 2009 z kapitálového transferu.
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T: marec
Z: Ing. Schwartzová
Náklady: 21.282 EUR
2. Dokončiť novú expozíciu Vývoj geodetickej techniky a kartografie v historickej budove Hlavná 88
v Košiciach
T: január
Z: Ing. Schwartzová
Náklady: 17.453 EUR
3. Realizovať II. etapu modernizácie expozície Energetického oddelenia Aurela Stodolu.
T: máj
Z: Ing. Schwartzová
Náklady 43.150 EUR
4. Zrealizovať II. etapu rekonštrukcie objektu a modernizácie technickej pamiatky Hámor Medzev
T: I. - III. Štvrťrok 2009
Z: Ing. Jenčík, Ing.Schwartzová Náklady: 102.900,- EUR
5. Zabezpečiť bezbariérový vstup do expozícii v areáli STM Košice Hlavná 88. Pripraviť projektovú dokumentáciu a v závislosti od financii realizovať inštaláciu výťahu (I. nádvorie historická budova
a budova Dielne).
T: I. - III. štvrťrok 2009
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 109.540,- EUR
6. Pre účely vybudovania Vedecko-technického centra pre deti a mládež v rámci I. etapy realizovať asanáciu
dvorného traktu a rekonštrukciu objektu Hlavná 90 v STM Košice
T: I. – III. štvrťrok 2009
Z. Ing. Jenčík
Náklady: 136.098,- EUR
7. Pripraviť projekt rekonštrukcie objektu Sklad soli v priestoroch NKP Solivar Prešov
T: do 30.11.2009
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 116.180,- EUR
8. Pripraviť projekt komplexného riešenia areálu Múzea letectva s riešením vybudovania veľkoplošného
depozitára a reštaurátorských dielní, doriešiť vstup a parkovisko pre návštevníkov.
T: do 30.9.2009
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 26.555,- EUR
9. Pripraviť projekt na obnovu a revitalizáciu technickej pamiatky Huta Karol vo Vlachove.
T: v priebehu roku 2009
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 26.555,- EUR
10. Zabezpečiť I. časť modernizácie expozície hutníctvo na Slovensku
T: III. - IV. štvrťrok 2009
Z: Ing.Jenčík, Ing. Schwartzová Náklady: 47.467,- EUR
11. Zabezpečiť modernizáciu hracej miestnosti fyziky
T: III. štvrťrok 2009
Z: Ing. Jenčík, Ing. Schwartzová

Náklady: 41.492,- EUR

12. Realizovať modernizáciu expozície astronómie a technického vybavenia planetária novým zariadením
a prezentačnou technikou
T: I. polrok 2009
Z: Ing. Jenčík, Ing. Schwartzová Náklady: 5.975,- EUR
13. V rámci opráv a údržby vykonať opravu vonkajšej fasády na objekte Varňa v NKP Solivar Prešov.
T: I. polrok 2009
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 1.650,- EUR
14. V objekte Varňa NKP Solivar modernizovať súčasné nevyhovujúce elektrické vykurovanie, realizovať
plynovú prípojku a inštalovať rozvody plynového vykurovania.
T: 30. 10. 2009
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 10. 000,- EUR
15. Realizovať opravu kolesa vodného hámra a nosného hriadeľa v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
T: I. polrok 2009
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 780,- EUR
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T: I. polrok 2009
Z: Ing. Jenčík
17. Opraviť strechu a priestory po zatečení, elektriku, vymaľovať depozitár hutníctva a kováčstva na Timonovej
ulici (budova tzv. práčovne vo dvore) v Košiciach.
T: III. štvrťrok 2009
Z: Ing. Jenčík, Ing. Schwartzová
18. Dodavateľsky vyriešiť osvetlenie výstavnej miestnosti ( bývalá lektorňa) na I. poschodí Hlavná 88, Košice.
T: priebežne
Z: Ing. Jenčík
19. Doriešiť prívod pitnej vody a vykurovania Múzea letectva v rámci komplexného riešenia areálu.
T: I. polrok
Z: Ing. Jenčík
20. Doriešiť výrobu informačného pútača pred historickou budovou múzea na Hlavnej 88 a realizovať inštaláciu informačno-orientačného systému ( centrálny panel, informačné šípky) v budovách a na nádvorí pre
orientáciu návštevníka.
T: II. polrok 2009
Z: Ing. Jenčík, Ing. Schwartzová
Náklady: 3.000,- EUR

21. Doplniť vo vytypovaných priestoroch zabezpečovacie systémy EZS, EPS a kamerový systém pre ochranu
Múzeum letectva, Energetické oddelenia A. Stodolu, expozícia Hutníctva, Múzeum kinematografie rodiny
Schusterovej a v niektorých vytypovaných depozitároch.
T: priebežne
Z: Ing. Jenčík
22. Zabezpečiť inštaláciu ozvučenia priestoru Múzea dopravy v Bratislave cez zvukové záznamy dopravných
prostriedkov.
T: I. štvrťrok 2009
Z: Ing. Jenčík
23. Na bezproblémové zabezpečovanie úloh a zvyšovanie kvality kontrolných prác priebežne podľa potrieb
zabezpečiť nevyhnutný materiál, techniku a zariadenia:
- doplniť výstavný fundus Profi PC v prevedení hliník, krátke priečniky,
- doplniť IKEA rámy rozmerov 100x70 a 70x50 cm pre účely prezentácie plošných dokumentov,
- zabezpečiť podľa nákresov výrobu zvyšovákov v dielni pre exponáty a leteckú techniku,
- zakúpiť knižničné regále 10 ks, v-2,35m, š-1m, šírka vsadenej police 22-25 cm,
- pre činnosť fotolaboratória nakúpiť základný materiál, 500 GB harddisk, farebné pozadia na
fotografovanie zbierok,
- DVD prehrávač a veľkoplošnú obrazovku, pre prácu v planetáriu,
- vybaviť oddelenia DVVaT 1 a 2 digitálnym fotoaparátom a diktafónom, využiteľným pri dokumentácii
technických pamiatok v teréne a pri zbierkotvornej činnosti,
- zakúpiť kovové regale do depozitárov a účelové skrinky, podľa dodanej špecifikácie prevádzke,
- zabezpečiť materiál, nástroje a prístroje do dielní; konzervátorsko-reštaurátorská, stolárska a elektrikárska
dielňa.
T: priebežne
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 6.000,- EUR
24. Zabezpečiť prípravu budúcich výstavných priestorov v areáli Múzea letectva (Hangár č.4 a 5, rozšírenie
výstavných priestorov v objekte Garáž, úprava vonkajších plôch), v spolupráci s prevádzkovým oddelením.
T: priebežne
Z: Ing. Jenčík, Ing. Hájek
X. PERSONÁLNE OTÁZKY
1. Personálne doriešiť počty zamestnancov STM podľa záverov z personálneho auditu uskutočnenej spoločnosťou CENTIRE. Posilniť stav pracovníkov pre odborné činnosti múzejný pedagóg, demonštrátor, reštaurátor.

- 20 XI. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. 1 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu plnenia Plánu hlavných úloh, hospodárenia vynakladania prostriedkov a
dodržiavania smerníc a predpisov v jednotlivých oblastiach činnosti. Zhodnotenie plnenia cieľov a úloh
realizovať polročne a podľa požiadavky MK SR.
T: v texte
Z: Ing. Schwartzová, Ing. Jenčík
2.1 Kontrolnú činnosť zabezpečovať prostredníctvom vedúcich pracovníkov, zodpovedných za činnosť a
výsledky zvereného úseku, útvaru a múzea, ako neoddeliteľnej súčasti riadiacej práce.
T. trvalý
Z: Ing Labanič, Ing. Schwartzová, Ing. Jenčík, Ing. Klíma
Ing.Lobodová, Mgr.Ďuricová, Ing.Hájek Ing.Kubáček,CSc.
3.1. Vypracovať Plán kontrolnej činnosti STM, ktorý je súčasťou Plánu hlavných úloh STM a zabezpečiť jeho
polročné vyhodnocovanie.
T: v texte
Z: JUDr.Žufová

Spracovala:
Ing. Agnesa Schwartzová - NHČ
Prejednané vo vedení STM dňa 20.1.2009

Schválil:
Ing. Eugen Labanič – riaditeľ

