Slovenské technické múzeum v Košiciach

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH
NA ROK 2011
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PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA NA ROK 2011

Hlavné úlohy Slovenského technického múzea (ďalej len STM) nadväzujú na pozitívne výsledky predchádzajúceho obdobia a práce v roku 2010 vo všetkých oblastiach múzejnej činnosti.
V súlade s predmetom činnosti, špecializáciou, koncepciou a strategickými cieľmi rozvoja STM do roku
2015. Pre tento rok boli pre jednotlivé oblasti činnosti v STM konkretizované nasledovné úlohy:
1. ZBIERKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA
1. Systematicky pokračovať v akvizičnej činnosti v súlade so špecializáciou STM, tradičnými formami, v
súlade s akvizičným plánom. Rozšíriť zbierkový fond STM o 60 ks novonadobudnutých zbierkových
predmetov, pre pripravované výstavy a expozície. Pri nadobúdaní zbierkových predmetov uprednostniť
formu daru, prevodu alebo výmeny.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci
2. Elektronickú evidenciu zbierkových predmetov v správe STM realizovať v súlade s platnou legislatívou, Smernicami pre vykonávanie základných odborných činností pri nadobúdaní, ochrane, evidencii
a pre-zentácii zbierkového fondu STM a Metodickým pokynom k elektronickej evidencii zbierkových
pred-metov.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci
3.

V súčinnosti s Centrálnou evidenciou po I. stupňovej evidencii zbierok následne spracovávať II. stupňovú evidenciu v inovovanom programe ESEZ 4G. Spracovávať katalogizačné záznamy zbierkových
predmetov, prírastkov nadobudnutých za rok 2010 v počte 239 inv.j. t.j. 264 ks. Prípadné návrhy na vyradenie zbierok z evidencie zistené revíziou predkladať na pravidelné polročné zasadnutia Komisie pre
tvorbu zbierok.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci

4.

V spolupráci so SNM - CEMUZ a SNM Muzeologickým kabinetom zabezpečovať podmienky pre využívanie ESEZ 4G pri elektronickej evidencii zbierkových predmetov. (tlačové výstupy, presadenie zaradenia reštaurátorského modulu, výstupov pre záznamy o premiestňovaní atď.) Dohliadať na dodržiavanie ustanovení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu
ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ, podpísanej medzi STM a SNM dňa 8.12.2008.
T: priebežne
Z: Mgr. Šullová

5. Pokračovať v retrospektívnej digitalizácii múzejnýh zbierok, priebežne odstraňovať chybné záznamy
v dôsledku konverzie dát spracovaných v ESEZ Online a importu do systému ESEZ 4G, nedoriešené
chyby z predchádzajúcich konverzií AMIS-ESEZ.
T. priebežne
Z: odborní pracovníci, Grofová, Mgr.Šullová
6. Priebežne spracovávať elektronický výkladový slovník múzejnej terminológie pre oblasť technických
vied. Spolupracovať pri napĺňaní databázy Múzejného tezauru. Opravovať vlastné záznamy z konverzie
ESEZOnline do ESEZ 4G (metodická podpora odborným pracovníkom STM pri tvorbe predmetových
a pojmových hesiel).
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Mgr.Šullová
7. Prioritne realizovať elektronickú katalogizáciu zbierkových predmetov zaradených do I. digitalizačného plánu STM v rámci národného projektu digitalizácie muzeálnych zbierkových predmetov (OPIS
PO2) v súlade s Metodickým pokynom k elektronickej evidencii zbierkových predmetov, vrátane čl. V.
meto-dického pokynu.
T. priebežne
Z: odborní pracovníci, Mgr.Šullová
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8. Spolupracovať s Projektovým tímom pre NP Digitalizácia muzeálnych zbierok v zmysle koordinácie
digitalizačných prác realizovaných na pracovisku STM Košice, resp. pre STM Košice.
T: priebežne
Z: Mgr. Šullová
9. Pokračovať v digitalizácii zbierkového fondu pre potreby CEMUZ. Zabezpečiť pravidelné fotografovanie prezentačných podujatí v STM, úpravu, číslovanie digitálnych záznamov a vyhotovenie fotodokumentačných karát pre potreby Centrálnej evidencie.
T: priebežne
Z: Cisár
10. Priebežne spracovávať nové publikácie v knižnici, získané akvizíciou a vyradené knihy v programe
Libris. Poskytovať informačné poradenské a rešeršné služby. Počas roka uskutočniť 5 kontrol príručnej
knižnice.
T: v texte
Z: Hlávková
11. Pokračovať v spracovávaní archívnych spisových materiálov podľa Registratúrneho poriadku a plánu,
dopĺňať almanach zamestnancov, vyhľadávať archívne dokumenty, podľa požiadaviek odborných pracovníkov.
T: priebežne
Z: Hlávková
12. Pokračovať v centrálnej evidencii nehnuteľných technických pamiatok na Slovensku (TP), podľa odborov dokumentovaných v STM. Spolupracovať s pracovníkmi Pamiatkového úradu i správcami pamiatok.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Grofová
13. Pokračovať v sústreďovaní zbierkových predmetov do samostatných priestorov depozitárov, zabezpečiť
presuny podľa plánu, systematické uloženie, triedenie a evidenciu premiestňovaných zbierkových predmetov. Uskutočňovať svojpomocné ošetrovanie zbierok. V spolupráci s prevádzkou realizovať doplnenie
chýbajúceho mobiliáru a vybavenia v depozitároch.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci
14. Zabezpečovať pravidelnú kontrolu zbierkových predmetov z hľadiska ich uloženia a ochrany v expozíciách, depozitároch i na vysunutých pracoviskách v Bratislave, Medzeve a Sp.Belej, zapožičané zbierkové predmety v Štítniku, Tisovci, v Moldave nad Bodvou, Bratislave ai. kontrolovať v zmysle platnej
internej smernice STM.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci
15. Zabezpečovať reštaurovanie a konzervovanie plánovaných 150 zbierkových predmetov s prihliadnutím na múzejné zásady zachovania ich pôvodnosti, v súlade s požiadavkami pre budúce výstavy, modernizácie a nové expozície, v reštaurátorsko-konzervátorskom pracovisku v Košiciach. V prípade špecifických požiadaviek a nedostatku kapacity vybavenia dielní, riešiť vykonávanie prác dodávateľkým spôsobom (hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, ai).
T: priebežne
Z: reštaurátori a konzervátori
16. Osobitnú pozornosť venovať starostlivosti o technické pamiatky in situ v správe STM. Pravidelne kontrolovať stav, zabezpečovať odborné poradenstvo pri rekonštrukčných prácach a zapojiť sa do programov pre získavanie finančných zdrojov na obnovu technických pamiatok .
T: priebežne
Z: Ing. Lobodová, Jahodová, Ing. Jaremová

II. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Stálu pozornosť venovať udržiavaniu stálych expozícií najmä z pohľadu funkčnosti dynamických
exponátov. Počas pravidelných kontrol expozičných a výstavných priestorov upozorňovať na aktuálne
nedostatky.
T: trvalý
Z: odborní pracovníci, lektori
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1.

Dokončiť realizáciu novej expozície Letecké technológie- vývoj leteckých konštrukcií, v Hangári
č. 4 Múzea letectva v Košiciach v spolupráci s PRO – múzeum a Železničným učilišťom.
T: 19. apríla vernisáž
Z: Ing. Hájek, Ing. Odreják

2. Po rekonštrukčných prácach hámra v Medzeve a reinštalácii expozície hutníctva skompletizovať zoznam
zbierok a vyhotoviť náhľadovky pre dokumentačné a inventárne účely.
T: I.
polrok
Z: Jahodová, Ing. Lobodová
Príprava expozícií pre ďalšie obdobie
3.

Na základe spracovaného libreta - výstup vedecko-výskumnej úlohy, pripraviť technický scenár pre
realizáciu novej expozície Chémia a chemický priemysel na Slovensku, uvažovať s rozšírenými
priestormi súčasnej stálej expozície v objekte Dielňa, I.posch., Hlavná 88, v Košiciach.
T: I. polrok
Z: Ing. Roman
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Pripraviť technický scenár pre realizáciu novej expozície Rozhlas a televízia v rámci dobudovania stálej
dvojexpozície „Oznamovacia elektrotechnika“,“Záznam a reprodukcia, zvuku“, II. posch. Hlavná 88,
Košice.
T: II. polrok
Z: Ing. Roman

5. Na základe spracovaného libreta, pripraviť technický scenár pre modernizáciu stálej expozície „Historické hodiny“ – v kaštieli Budimír. Expozíciu zamerať na prezentáciu časomernej techniky.
T: III. štvrťrok
Z: Ing. Gazárek
6. V spolupráci s Baníckym cechom Sp.N.Ves, pripraviť technický scenár, pre novú expozíciu Baníctvo na
Spiši, vysunutého pracoviska STM, umiestnenú v multifunkčnom energetickom a baníckom centre
vybudovanom v rámci projektu Rochus, na podporu projektu Európskej železnej cesty v Sp.N.Vsi.
T: I. polrok
Z: Ing. Jaremová
7.

Priebežne zhromažďovať informácie a dokumentáciu o „experimentoch a pokusoch“, hľadať zariadenia, exponáty, repliky, využiteľných pri spracovaní a realizácii projektu Vedecko-technického centra pre deti a mládež ( VTC) Hlavná 90, v Košiciach,
T: v texte
Z: odborní pracovníci, Ing. Schwartzová,
doc. RNDr.Dirner,CSc.

9.

Pripraviť ideový námet a následne libreto pre novú expozíciu Uhoľné baníctvo na Slovensku, v suteréne objektu Hlavná 90 v Košiciach, v rámci dobudovania stálej expozície baníctva, so zameraním na
históriu a súčasnosť Hornej Nitry, doplnené pokusmi v montanistike.
T: II. polrok
Z: Ing. Jaremová

10.

Pripraviť ideový námet novej expozície Astronautika – Kozmonautika v Hangári č.5 Múzea
letectva v Košiciach
T: do 31.12. 2011
Z: Ing. Hájek, Ing. Ondreják

Výstavy vlastné
1 1 . Spracovať ideový námet a libreto pre plánovanú výstavu v roku 2012 Vŕtanie a vŕtacie stroje
T: do konca roka
Z: Hako
Príprava spoločných výstav
1 2. História ozubeného prevodu - po dokončení scenára v spolupráci s TM Brno zrealizovať výstavu.
Zabezpečiť vyhotovenie plošného materiálu v TM Brno. Výstavu prezentovať v Košiciach v roku
2011 a následne v TM Brno v roku 2012.
T: I. polrok
Z: Ing. Hako
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13. TESLA Bratislava, n.p. „Zapnuté – vypnuté – zabudnuté?“
V spolupráci s autorom výstavy Mgr. Art. O. Eliášom a SCD Bratislava zrealizovať retrospektívnu
výstavu rádioprijímačov Tesla 1946 – 1990 v priestoroch STM . Usporiadatelia: Slovenské centrum
dizajnu Bratislava, Tesla Bratislava a STM.
T: 2.2.- 20.3. Budimír
T: 5.4.- 22.5. Košice
Z: Ing. Klíma, Ing. Roman, Retter
14. Majstri ducha – Osobnosti vedy a techniky na Slovensku – po premiére výstavy v SNM Bratislava adaptovať prezentáciu na priestorové podmienky v Košiciach, resp. pripraviť zjednoduchšenú verziu
ako putovnú výstavu do zahraničia. Spoluautori výstavy: SNM Bratislava, STM Košice, SAV Bratislava
a Minimúzeum výpočtovej techniky v Bratislave
T: 27.9.- 11.12. Košice
Z: Ing. Klíma, Ing. Schwartzová, Retter
15. Tajomstvá baní na Spiši - fotografická výstava M Greisela a rezbára J.Vargu doplnená zbierkovými
predmetmi zo STM. Usporiadatelia: OZ Banský spolok Spiš v Sp.N.Vsi, Múzeum Spiša v Spišskej
Novej Vsi a STM
T : 23.2. – 27.3. Košice
30.3. – 29.5. NKP Solivar Prešov
31.5.- 31.7. Banícke múzeum Rožňava
Z: Ing. Jaremová, Mgr. Ďuricová Žakarovská,
9.8. – 16.10. Dopravné múzeum Bratislava
Retter
20.10. – 31.12. Banícke múzeum B.Štiavnica
16. Vedecké dobrodružstvo – putovná interaktívna hra pripravená v rámci projektu CESA , o osobnostiach
vedy a techniky, v strednej Európe. Hra bude doplnená panelmi z výstavy Osobnosti vedy a techniky na
Slovensku a zbierkovými predmetmi z fondov odborných referátov STM. Usporiadateľ: Stredoeurópska
únia technických múzeí - MUT a STM
T : 30.5 – 3.7. Košice
Z: Ing. Schwartzová, Mgr. Šoltýsová, Ing. Klíma
8.7.- 31.7. Dopravné múzeum Bratislava
Mgr. Ďuricová Žakarovská, Retter, Friedrichová
17. Ako sme žili - retro výstava z obdobia bežného života ľudí v Československu v rokoch 1950 - 1990
Usporiadatelia : Klub veteránov a STM
Termín : 31.3. – 8.5.
Z: Retter
Putovné výstavy
18. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku prezentácia výstavy v Estónsku .
T: I. polrok
Z: Ing. Klíma, Retter
Náklady: 3 500,- €
19. Johanes Gutenberg repríza štatutárnej výstavy o zakladateľovy knihtlačiarenského umenia a starších
tlačí vo fondoch STM
T: do 31.12. v NKP Solivar Prešov.
Z: Ing Jaremová, Duchoň
20. Letecká meteorológia a počasie -štatutárna výstava zo zbierkového fondu fyziky a letectva STM,
priblíži význam meteorológie ako vednej disciplíny pre leteckú prevádzku, pripravená pri príležitosti
130.výr. nar. M.R.Štefánika.
T: február –apríl Múzeum SNP B.Bystrica
Z: Ing. Ondreják, Mgr.Ďuricová Žakarovská, Retter
12.4. - 3.7. Múzeum dopravy Bratislava
august-október Múzeum Spiša Sp.N.Ves
Prebraté výstavy
21. Krytá pláváreň – výsledky architektonickej súťaže vyhlásenej Útvarom hlavného architekta Košice.
T: február
Z: Retter
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22. Komunikačný dizajn - výstava prác študentov a pedagógov teliér vizuálnej komunikácie FUTU
v Košiciach. Usporiadatelia: Katedra dizajnu FU TU a Ateliér FUTU
T: 12.2 – 28.2.
Z: Ing. Klíma, Retter
23. Košice Ladislava Trojáka a jeho následovníkov – výstava sprístupnená pri príležitosti majstrovstiev
sveta v hokeji 2011 doplnená interaktívnymi exponátmi. Usporiadateľ: Múzeum telesnej kultúry a
športu
T: 14.4. - 19.5.
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská, Retter
24. Indiáni – život v tipi - etnografia prérijních indiánov, dokumentácia materiálnej kultúry, indiánske
symboly a predmety. Usporiadateľ: Občianske združenie Ľud dúhy
Termín : 11.5. – 5.6.
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská, Retter
25. Dizajn 2011 - workshop bakalárskych a magisterských prác Katedry dizajnu FU TU v Košiciach –
modely, prototypy, vizualizácie, inovatívne riešenia výrobkov, vizuálna komunikácia v prácach mladých
dizajnérov. Usporiadatelia: Katedra dizajnu FUTU Košice
Termín : 9.6. – 10.7.2011
Z: Ing. Klíma, Reter
26. Sloverige - ukážka tradície slovenského a švédskeho remesla, kolekcia prác 50 remeselníkov, dizajnérov,
výtvarníkov, úžitkové a dekoratívne predmety zo Švédska a Slovenska. Usporiadateľ : ÚĽUV Bratislava
Termín : 4.8. – 15.9.2011
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská, Retter
30. Farby – tóny – život. Výstava obrazov výtvarníka Igiho BREZU. Usporiadateľ : Club Penati a autor
T: aprí l – júl kaštieľ Budimír
Z: Retter
31. Po cestách a necestách – fotovýstava M.Imrichovej Strihovskej
T: apríl, Múzeum dopravy
Z: Friedrichová
32. Starožitnosti v čipke - výstava čipkárskej krásy. Usporiadateľ: Soľnobanský čipkársky cech Prešov
T: 1.6. – 30.6. NKP Solivar Prešov
Z: Bc. Duchoň
Okruhlé výročia v roku 2011
Pripraviť spomienkové panelové výstavky a lektorský výklad v expozícii pre návštevníkov pri príležitosti významných výročí osobnosti vedy a techniky.
33. Ján Matej Korabinský (*23. 02. 1740 - †23. 06. 1811) – 200.výr. úmrtia popredného geografa,
kartografa a historika druhej polovice 18. storočia
T: jún
Z: Ing. Jaremová, Tóthová
34. Gustáv Eisele (*15. 09. 1876 - †13. 12. 1911) - 100. výr. úmrtia významného banského inžiniera
T: december
Z: Ing. Jaremová, Tóthová
35. Gejzu Bolemana (15.9.1876, Banská Štiavnica , † 20.12.1961, Ödenburg/Šoproň - 50. výr. úmrtia
strojného inžiniera a elektrotechnika
T: december
Z: Ing. Roman, Tóthová
III. VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
V súlade s koncepciou vedecko-výskumnej činnosti pre ďalšie obdobie, zabezpečiť dokončenie nedoriešných
úloh za roky 2008 -2010 a začať práce na riešení nových vedecko-výskumných úlohách.
1.

Zastúpenie československej fotografickej techniky vo fonde STM
T: III. štvrťrok
Riešitelia: Ing. Klíma, Ing. Majerník
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2.

Slovník historicko-technických pojmov .
T: III. štvrťrok

3.

Plošné zmapovanie priemyselného dedičstva na Slovensku s dôrazom na sklársky a tehliarsky
priemysel
T: III. štvrťrok
Riešiteľ: Ing. Schwartzová

Riešiteľ: Mgr. Ďuricová a kolektív kurátorov

Nové vedecko- výskumné úlohy na roky 2011 - 2013
4.

História vývoja astronautiky-kozmonautiky
Riešitelia: Ing. Hájek, Ing. Ondreják

5.

Interaktívne exponáty pre Vedeckotechnické centrum v Košiciach
Riešitelia: RNDr. Mešterová, Ing. Roman, Ing. Gazárek,
Ukončenie úlohy: 2012
Ing. Hako, Ing. Klíma, Ing. Lobodová,
Ing. Schwartzová, doc.RNDr. Dirner,CSc.

6.

História hnedouhoľného baníctva a pokusy v montanistike
Riešiteľ: Ing. Jaremová

7.

História metalurgie od prvopočiatkov do konca 18.storočia - informácie pre softwarové
spracovanie
Riešiteľ: Ing. Lobodová
Ukončenie úlohy: 2013

Ukončenie úlohy : 2013

Ukončenie úlohy: 2012

8. Uskutočniť plánované cesty v súvislosti s riešením vedecko-výskumných úloh a zabezpečiť vydanie
Slovníka historicko-technických pojmov.
Z: riešitelia úloh
Náklady: 1 500,- €
9.

Poznatky z riešených úloh za roky 2008-2011 uverejňovať v odborných časopisoch a publikáciách.
T: priebežne
Z: riešitelia vedecko-výskumných úloh

IV. EDIČNÁ ČINNOSŤ
1.

Do konca marca prípraviť odborné články a obrazovú dokumentáciu, následne zabezpečiť, jazykové korektúry podkladov, grafickú prípravu. Zabezpečiť vydanie IV. čísla múzejných novín STM aktuálne,
najneskôr začiatkom mája.
T: v texte
Z: odborní pracovníci, Mgr. Ďuricová Žakarovská,
Tóthová, Cisár

2. Skompletizovať príspevky a fotodokumentáciu z odborného seminára „Majstri ducha“, pre grafické
spracovanie a vydanie zborníka zo seminára.
T: najneskôr do novembra
Z: Tóthová, Cisár , Mgr. Ďuricová Žakarovská
3. Prípraviť texty, fotodokumentáciu pre vydanie ďalších skladačiek a katalógu v dvoch jazykových
mutáciach SLO/ANG. Zabezpečiť grafické spracovanie a vydanie propagačných materiálov.
Hámor v Medzeve - skladačka
T: I. štvrťrok 2011
Z: Ing. Lobodová, Cisár, Mgr. Žakarovská Ďuricová, Mgr. Šoltýsová
História metalurgie na Slovensku – skladačka
T: II. polrok 2011
Z: Ing. Lobodová, Cisár, Mgr. Žakarovská Ďuricová, Mgr. Šoltýsová
Sprievodca po STM - skladačka
T: II. polrok 2011
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Z: kurátori zbierok, Cisár, Mgr. Žakarovská Ďuricová, Mgr. Šoltýsová
Múzeum J.M. Petzvala – katalóg
T: II. polrok 2011
Z: Ing. Klíma, Cisár, Mgr. Žakarovská Ďuricová, Mgr. Šoltýsová
4. Priebežne spolupracovať na zabezpečení pozvánok a reprintov katalógov v cudzojazyčných mutáciách
k štatutárnym a putovným výstavám STM prezentovaných po Slovensku a v zahraničí.
T: v texte
Z: odborní pracovníci , Tóthová

V. PREZENTAĆNÁ A PROPAGAĆNÁ ČINNOSŤ
1. Múzejná noc
Pripraviť netradičné aktivity a nočné prehliadky expozícií v múzeách a na vysunutých pracoviskáh STM .
Pripraviť stratégiu prezentácie projektu a jej úspešnú realizáciu v rámci STM.
T: 14.5.2011
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská, Friedrichová,
Náklady: 3 000,- €
Bieľaková, Bc.Duchoň a kurátori
0
2. Vedecké dobrodružstvo – interaktívna hra o vedcoch a vynálezcoch Strednej Európy. Pripraviť stratégiu
prezentácie projektu, promo materiál, vyhotoviť kópie panelov z putovnej výstavy Osobnost vedy a techniky, pre doplnenie priestorov k hre. Zabezpečiť dovoz, inštaláciu výstavy a animátorov k hre.
T: 30.5. – 3.7. Košice
Z: Mgr.Šoltýsová, Mgr. Ďuricová Žakarovská,
Náklady: 3 000,- €
8.7. - 31.7. Bratislava
Íng. Schwartzová,Friedrichová
3. Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Sprístupniť v rámci dňa otvorených dverí technické pamiatky
v správe STM ( NKP Solivar Prešov, Hámor Medzev), aktuálne výstavy a expozície.
T: september
Z: Mgr. Ďuricová, Bc.Duchoň, Kraus, Ing. Lobodová
4. Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Zorganizovať odborné podujatia a programy pre školy, popularizovať vedu a techniku medzi mládežou.
T: november 2010
Z: Mgr. Ďuricová, odborní pracovníci
5. Využívať rozšírené programové možnosti Planetária a novej prezentačnej techniky. Organizovať kultúrno-vzdelávacie programy v planetáriu a v expozícii astronómie k významným dňom, zabezpečovať
chod programov v planetáriu aj počas víkendov a realizovať programy pre školské skupiny a rôzne
vekové kategórie návštevníkov.
Valentín alebo nevyčerpateľný prameň príbehov o láske, romantika pod hviezdnou oblohou.
Day of planetaria - Astronomické programy pri príležitosti Medzinárodného dňa planetárií.
Medzinárodný deň kozmonautiky
Múzejná noc v planetáriu
Letné prázdninové programy
Jesenná rovnodennosť
Svetový kozmický týždeň
Týždeň vedy a techniky v planetáriu
T: priebežne
Z: Semanová
6. Participovať na organizácii tradičných podujatí a humánnyh aktivít v spolupráci Mestom Košice a mimo
múzejnými inštitúciami.
Dni mesta
Deň narcisov
Krajina nádeje
Deň otvorených dverí pre zdravotne postihnutých občanov.
T: priebežne
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská a lektorský kolektív
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7. Zabezpečiť pre detských návštevníkov Múzea dopravy tradičnú zážitkovú jazdu parným vlakom po
Bratislave a okolí.
T. máj – Noc múzeí
Z: Friedrichová
8. Pripraviť pre návštevníkov Múzea J.M.Petzvala počas celého roka atraktívne podujatia zamerané na
premietanie filmov a diaprojekcie, prezentáciou dokumentov o bratoch Petzvalovcoch, uskutočnenie
besied a prednášok, prázdninové kinematografické večery a výstavky v priestoroch múzea.
T: priebežne
Z: Bc. Bieľaková
9. Participovať na príprave medzinárodného festivalu paličkovanej čipky v priestoroch Varne NKP Solivar v Prešove, ktorého organizátorom je Soľnobanský čipkársky cech.
T: 16. – 18.6.
Z: Bc. Duchoň
10. Pokračovať v organizovaní osvedčených podujatí (tematické výklady v expozíciách, prednášky o významných osobnostiach vedy a techniky při životných jubileách, premietanie filmov a iné sprievodné
aktivity k výstavám, vzdelávacie a interaktívne programy pre školskú mládež.
T: priebežne
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská, Ing. Hájek,
Friedrichová, Bc.Duchoň
11. Priebežne pripravovať a aktualizovať ponuku vyučovacích hodín pre školy cez informačné kanály STM.
Nové témy pripravovať súbežne s dokončením expozícií.
T: v texte
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská, odborní pracovníci
12. Zabezpečiť propagáciu STM osvedčenými formami: drobná tlač (pozvánky, plagáty, dotlači, skladačky)
vo vlastnej réžii STM. Poskytovať pravidelné podklady pre vydavateľov kultúrnych inforátorov.
Aktívne spolupracovať s médiami, poskytovať aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach,
organizovať tlačové besedy k odborným podujatiam, nosným projektom a výstavám.
T: priebežne
Z. Mgr. Ďuricová Žakarovská a lektorský kolektív
13. Stálu pozornosť venovať prezentačno-propagačnej činnosti STM prostredníctvom vlastnej internetovej
stránky. Zabezpečovať pravidelnú aktualizáciu údajov uvedených na web stránke STM. Spolupracovať
s prevádzkovateľmi internetových portálov zameraných na ponuku kultúrnych podujatí v rámci Slovenska
(Visit Slovakia, Muzeum.sk atd.).
T: priebežne
Z: Tóthová, Mgr.Ďuricová Žakarovská
14. Aktívne spolupracovať s profesným združením – klaster Košice turizmus, iniciovať propagáciou STM
aj v rámci programu podujatí Európskych hlavných miest v zahraničí (Fínsko - Turku, Estónsko- Talin)
v rámci projektu Košice - Europské mesto kultúry 2013
T: priebežný
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská
15. Pre nosné projekty a aktivity v STM zabezpečiť účinnú propagáciu, sponzorskú podporu a zabezpečenie
prieskumov rôznymi formami, pre získanie objektívnych informácii o realizovaných podujatiach.
T: priebežne
Z: Mgr. Ďuricová Žakarovská
VI. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
1. Príprava odborného seminára, Majstri ducha v STM v Košiciach o osobnostiach vedy a techniky k
výstave s rovnakým názvom realizovaného SNM Bratislava a SAV Bratislava.
T: september Košice
Z: Ing. Schwartzová, Ing. Klíma, Mgr. Duricová
2. Participácia pri príprave odborného seminára História subjadrovej fyziky na Slovensku“. Organizátori: ÚEF SAV, PF UPJŠ, Výbor pre spoluprácu s CERN, FMFI UK Bratislava, Fyzikálna spoločnosť,
Historický ústav SAV
T: október Košice
Z: RNDr. Mešterová, Mgr.Ďuricová Žakarovská
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3. Partipácia na príprave konferencie „Historia a súčasný stav ťažby nerastných surovín na Slovensku.
Organizátori: TU Fakulta Berg a STM.
T: 30.- 31.3. NKP Solivar Prešov
Z: Ing. Jaremová, Mgr.Ďuricová Žakarovská, Bc.Duchoň

4. Participácia na príprave zasadnutia výboru EPOC - Popularizácia časticovej fyziky. Organizátori:
organizačný výbor EPOC a Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
T: 14.-16.4. Košice

Z: doc. RNDr.Dirner,CSc., Mgr.Ďuricová Žakarovská

5. Participácia na príprave konferencie „Autorské práva v múzejnej činnosti“, organizovaného Zväzom
múzeí Slovenska.
T: október, Banská Štiavnica
Z: Mgr.Šullová
6. Poskytovať odbornú konzultačnú činnosť pri riešení diplomových resp. doktorandských prác študentov
technických univerzít a iných univerzít, pokiaľ sú zamerané na problematiku dejín vedy a techniky s
možnosťou využitia výsledkov v odbornom programe STM.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci
7. Poskytovať odbornú a metodickú pomoc v oblasti dokumentácie dejín vedy, výroby a techniky a v iných
oblastiach múzejnej činnosti vrátane problematiky ochrany a využitia technických pamiatok in-situ, na
základe požiadaviek múzeí a iných inštitúcií. Využívať odborné podujatia, konferencie a semináre organizované inými inštitúciami.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci
8. Pokračovať v spolupráci s partnermi na spoločných projektoch ( Európska železná cesta, Banská cesta,
Priemyselné dedičstvo ai.)
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Ing. Schwartzová
9. 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 pracovní, Ing.Schwartzová
10. Pri riešení konkrétnych úloh i príprave odborných aktivít programovo využívať zmluvné vzťahy a dlhodobú spoluprácu so školami, inštitúciami a tradičnými partnermi.
T : priebežne
Z: odborní pracovníci
VII. ODBORNÁ REVÍZIA ZBIERKOVÉHO FONDU
V zmysle zákona NR SR 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MK SR č.
523/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a
o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty a Vnútroorganizačnej smernice pre vykonávanie základných odborných činností pri nadobúdaní, ochrane, evidencii a prezentácii zbierkového fondu STM, vykonať:
- riadne odborné revízie zbierkového fondu :
Hodinárstvo

T: február

Z: Ing. Gazárek, Grofová,

Stavebníctvo a vodohospodárstvo

T: marec

Z: Ing. Hako, Grofová

Chémia

T: apríl

Z: RNDr.Mešterová, Grofová,

Astronómia

T: jún

Z: Semanová, Grofová,
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Hutníctvo

T: september

Z: Ing. Lobodová, Grofová,

Kováčstvo

T: september

Z: Jahodová, Grofová,

Strojárstvo - všeobecné

T: október

Z: Ing. Hako, Grofová,

Fotokino

T: december

Z: Ing. Majerník, Grofová,
-

mimoriadné revízie:
Textilné stroje

T: február

Z: Ing. Hako, Ing. Gazárek, Grofová,

VIII. ZAHRANIČNÉ STYKY
Naďalej prehlbovať spoluprácu s členskými múzeami Stredoeurópskej únie technických múzeí (MUT)
a zahraničnými inštitúciami, ktorých činnosť je zameraná na dejiny vedy a techniky. Aktívne využívať
zmluvné vzťahy s technickými múzeami na prípravu odborných a prezentačných podujatí, vedeckú
činnosť, recipročnú výmenu odborníkov atd.. Rozširovať kontakty pre ďalšiu spo0luprácu počas ciest do
zahraničia.
T: trvalý
Z: vedenie, odborní pracovníci, Mgr. Šoltýsová
Estonsko - Talin
- prezentácia putovnej výstavy Osobnosti vedy a techniky na Slovensku.
Účastníci: Ing. Labanič, Ing. Klíma, Retter, Sejkanič
Termín: I polrok
Počet dní: 6 + 4
Náklady: 3.500,- €
Rumunsko - Bukurešťi, Technické múzeum Dimitrie Leonida
- prezentácia putovnej výstavy Osobnosti vedy a techniky na Slovensku, v prípade požiadavky a finančnej
podpory MK SR.
Účastníci: Ing. Labanič, Ing. Klíma, Retter, Sejkanič
Termín: október
Počet dní: 6 + 4
Česká republika
Brno , Technické múzeum
- odborný seminár k výrobe damascenskej oceli DAMASK VIII. a štúdijný pobyt v reštaurátorskej dielni
Technického múzea v Brne
Účastníci: Jahodová, Zádorová
T: jún
Počet dní : 3
:
- Medzinárodná konferencia a zasadnutie MUT v Brne
Účastníci: Ing. Labanič, Ing. Lobodová, Mgr. Šoltýsová
T: september
Počet dní : 3
Praha - Národní technické múzeum
- odborný seminár Veda a technika v 70.letech 20.stor.a štúdijná cesta pre prípravou expozície hodinárstva
Účastníci: Ing. Hájek, Ing. Ondreják , Ing. Gazárek
T: II. polrok
Počet dní: 4
Plzeň - Techmania, Liberec – IQ park, resp. Ostrava – Svět techniky
- štúdijná cesta v súvislosti s prípravou Vedecko-technického centra
Účastníci: Ing. Roman, RNDr. Mešterová, RNDr. Dirner, CSc., Ing. Gazárek
T: I. polrok
Počet dní: 4
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Maďarsko
Budapest - Palác divov, Štátne technické a dopravné múzeum,
- štúdijná cesta v súvislosti s prípravou Vedecko-technického centra
Účastníci: Ing. Roman, RNDr. Dirner, CSc., Ing. Hako, Ing. Schwartzová
T: I. polrok
Počet dní: 2
Sopron, Tatabánya – Banícke múzeá
- štúdijná cesta v súvislosti s prípravou novej expozície Hnedouholné baníctvo na Slovensku
Účastníci: Ing. Jaremová, Ing. Lobodová, Ing. Schwartzová
T: III. štvrťrok
Počet dní: 2
:
6. Poľsko
Warszawa – Múzeum Techniki Palac Kultury i Nauki a Centrum Nauki Kopernik
– štúdijná cesta v súvislosti s prípravou Vedecko-technického centra
Účastníci: Ing. Labanič, RNDr. Dirner, CSc., Ing. Klíma
T: II. polrok
Počet dni: 4

X. MATERIÁLNO-TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE
V rámci programu "Stratégia múzeí a galérii“ realizovať investičné akcie z presunutých finančných
prostriedkov z rokov 2009 a 2010.
1.

Ukončiť realizáciu bezbariérového vstupu do expozícií v historickej budove AB Košice
T: apríl 2011

Z: Ing. Jenčík

Náklady. 55 975 €

2. Na akcii „Veľkoplošný depozitár a špecializované reštaurátorské dielne“ v Múzeu letectva Košice,
dokončiť projektovú dokumentáciu na vydanie územného rozhodnutia a projektovú dokumentáciu na
vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby.
T: september 2011

Z: Ing. Jenčík

Náklady: 39 306 €

3. V rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 3.1b – Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov realizovať projekt „Sklad soli v NKP Solivar Prešov“, rekonštrukciu objektu v celkových
nákladoch 2 486 196,17 €
V priebehu roku 2011 zabezpečiť investičné práce na objekte Sklad soli v rozsahu 40 % z celkových
nákladov na projekt. Náklady v roku 2011: 994 462,44 €
T: do 31.12. 2011
Z: Ing. Jenčík, Ing. Lobodová, Ing. Jaremová
4. V rámci II. výzvy projektov ROP Prioritná os – 3.1b spracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na investičnú akciu „Centrum slovenských trás stredoeurópskej železnej cesty – objekt Huta Karol
Vlachovo“ . Predpokladný celkový rozpočet projektu vo výške 628 589,- €
T: do 31.12:2011
Z: Ing. Jenčík, Ing. Lobodová

5. V rámci programu Košice Interface 2013, Europské hlavné mesto kultúry – pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok a projekt na investičnú akciu Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
Hlavná 90, Košice. Predpokladaný celkový rozpočet projektu vo výške 1 000 000,- €
T: do 31.12.2011
Z: Ing. Jenčík, Ing. Schwartzová
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6. Zabezpečiť realizačné práce na novej expozícii Chémia a chemický priemysel na Slovensku, v prípade
financovania projektu z kapitálových prostriedkov ŠR (prioritný projekt).
Prepokladané náklady: 60 000,- €
T: 31.12.2011

Z: Ing. Jenčík, RNDr Mešterová, Ing. Schwartzová

7. Zabezpečiť realizačné práce na novej expozícii Baníctvo na Spiši v objekte multifunkčného energetického centra v Spišskej Novej Vsi, v prípade financovania projektu z kapitálových prostriedkov ŠR
(prioritný projekt). Predpokladané náklady : 50 000,- €
T. 31.12.2011
Z: Ing.Jenčík, Ing. Jaremová, Ing. Schwartzová

8. Pokračovať s realizáciou prác na výstavbe Veľkoplošného depozitára s reštaurátorských dielní
v Múzeu letectva v Košiciach z kapitálových prostriedkov ŠR (prioritný projekt).
Predpokladané náklady 1.550.000,- €
T: 31.12. 2011
Z: Ing. Jenčík, Ing. Hájek, Ing. Labanič

9. Z vlastných zdrojov realizovať financovanie schválenej investičnej akcie NKP Solivar Prešov - sanácia
objektu Klopačka.
T: 30.6.2011

Z: Ing. Jenčík, Ing. Jaremová

Náklady: 15.000,- €

10. Modernizovať odovzdávaciu stanicu tepla (OST), Hlavná 86, Košice. Cieľom je zníženie prevádzkových nákladov a využitie uvoľnených priestorov pre expozičné účely. Financovanie riešiť z kapitálových prostriedkov ŠR (prioritný projekt)
T: 31.12.2011
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 70 000,- €

1 1 . Obstarať výpočtovú techniku pre odborný úsek a vysunuté pracoviská STM, v rámci obmeny morálne
zastaralých osobných počítačov, tlačiarní a príslušenstvu k počitačom.
T. 31.12. 2011

Z.: Ing. Jenčík, Mgr. Pešák

Náklady: 10.000,- €

12. V súlade so Štandardami IS VS a výnosom MF o ISVS z roku 2008, realizovať komplexnú rekonštrukciu web stránky STM, so zavedením prvkov web 2.0 (virtualizácia, RSS a pod). Financovanie
uskutočniť z bežných prostriedkov ŠR (prioritný projekt).
T: I. polrok

Z: Mgr.Pešák, Mgr. Šullová, Ing. Jenčík

Náklady. 10.000,- €

13. Vydať multimediálneho sprievodcu -zvukového a obrazového prehrávača pre Múzeum letectva
v Košiciach v SLO/ANG/MAĎ jazykovej mutácii a v posunkovej reči pre handicapované osoby.
Financovanie sprievodcu uskutočniť z bežných prostriedkov ŠR ( prioritný projekt)
T: I. polrok 2011
Z: Mgr.Ďuricová, Ing. Hájek
Náklady: 10.000,- €

V rámci opráv a údržby a bežných výdavkov :
1

Realizovať údržbu membránového predpnutého prestrešenia v Múzeu letectva v Košiciach. Na vyčistenie membrány – plachty ručným spôsobom použiť čistiaci prostriedok Ferari Detergent
T: I. polrok 2011
Z: Ing. Jenčk , Ing. Hájek
Náklady: 3500,- €

2. Zabezpečiť opravu fasády na objekte Varňa soli v NKP Solivar Prešov.
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T: september 2011

Z: Ing. Jenčík

Náklady 3 000,- €

3. Realizovať v Múzeu J.M.Petzvala Spišská Belá na šindľovej streche ochranný náter.
T: I. polrok 2011
2

Z. Ing. Jenčík

Náklady: 1 500,- €

Zabezpečiť dodávku a inštaláciu informačného systému v rámci budov a areálu STM ( Hlavná 86, 88,
stará AB, Mäsiarská 49) v Košiciach
T: 31.12. 2011

Z: Ing. Jenčík, Ing. Schwartzová

Náklady 5 000,- €

5. V objekte Hlavná 88 Košice, inštalovať elektronický dochádzkový systém zamestnancov pri vstupe
a výstupe z objektu múzea
T: september 2011
Z: Ing. Jenčík
Náklady 1 200,- €
6. Zabezpečiť opravu poškodeného stropu, zatečeného zo strechy v expozícií fyziky.
Hlavná 86 v Košiciach
T: I. polrok 2011
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 1 000 €
7. Zabezpečiť opravu Teslovho transformátora 700 kV a zariadenia pre vytváranie Lichtenbegových
obrazcov na sklenenej bariére napájaného PTN 110 kV v stálej expozícii, Sieň elektrických výbojov.
T: I. štvrťrok a priebežne
Z: Ing. Roman, Ing. Jenčík
8. V spolupráci s externým dodávateľom zabezpečiť sfunkčnenie radiálno-axiálnej vodnej turbíny
osadeného na zadnom nádvorí STM.
T: II. štvrťrok
Z: Ing. Hako, Ing. Jenčík
Pravidelne zabezpečovať nevyhnutný materiál a vybavenie pre plynulé plnenie úloh a zvyšovanie kvality
konkrétnych úkonov:
• Zabezpečiť výrobu nosičov a zvyšovákov pre exponáty podľa dodaných nákresov v dielňach.
• Zakúpiť chýbajúci kovový regálový systém a účelové skrinky, teplomery, vlhkomery, podľa odbornej špecifikácie, do vytypovaných depozitárov.
• Obstarať bežný materiál, výbavu a príslušenstvo strojných zariadení a výbavu náradia podľa potrieb konzervátorsko-reštaurátorskej zámočníckej, stolárskej a elektrikárskej dielne.
• Zabezpečiť opravu strojného zariadenia v zámočníckej dielni ( sústruh SU16, tabuľové nožnice).
T: priebežne
Z: Ing. Jenčík, kurátori, reštaurátori

XI. PERSONÁLNY ROZVOJ
1.

Priebežne zabezpečovať aktivity zamerané na skvalitnenie ľudských zdrojov v rámci národného projektu
vzdelávania Múzeá 3. generácie (garant SNM Bratislava). Vytvoriť podmienky pre realizáciu niektorých
školení v priestoroch STM a zabezpečiť účasť zamestnancov múzea na vytypovaných odborno-vzdelávacích kurzoch.
T: priebežne
Z: Ing. Schwartzová, Mgr. Ďuricová Žakarovská

2. Zabezpečiť pravidelný jazykový kurz angličtiny pre začiatočníkov v múzeu.
T: počas celého roka
Z: JUDr. Žuffová

XII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Systematicky zabezpečovať kontrolu plnenia úloh múzea vyplývajúcich najmä z PHÚ, hospodáre-
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nia 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: trvalý, priebežne
Z: Ing. Schwartzová, Ing. Jenčík, riaditelia Múzea dopravy
a múzea letectva, Ing. Klíma, Ing.Lobodová, Mgr.Ďuricová,
.
2. Vypracovať Plán kontrolnej činnosti, pre jednotlivé oblasti odbornej a ekonomicko-prevádzkovej
činnosti múzea. Zabezpečiť jeho realizáciu priebežne, správu o kontrolnej činnosti a polročné
vyhodnotenia predkladať riaditeľovi STM.
T: január
Z: JUDr. Žuffová
2. Polročne vyhodnocovať plnenie úloh úseku a vysunutých pracovísk a múzeí.
T: v texte
Z: Ing. Schwartzová, Ing. Jenčík , riaditelia MD a ML
;

Spracovala: Ing. Schwartzová –NHČ

Schválil: Ing. Eugen Labanič – generálny riaditeľ

Dátum : 20. 1. 2011
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