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PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA NA ROK 2012
Plán hlavných úloh Slovenského technického múzea (ďalej len STM) nadväzuje na pozitívne
výsledky predchádzajúceho obdobia a práce v roku 2011 vo všetkých oblastiach múzejnej
činnosti. Jednotlivé úlohy sú v súlade so špecializáciou a profiláciou múzea a korešpondujú s
koncepciou a strategickými cieľmi rozvoja STM do roku 2015. Pre rok 2012 boli pre
jednotlivé oblasti činnosti v STM konkretizované nasledovné úlohy:
I. ZBIERKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA
1. Pri nadobúdaní zbierkových predmetov uprednostniť formu daru, prevodu alebo výmeny.
Zrealizovať plánované akvizície z roku 2011, ktoré sa z dôvodu nepridelenia účelových
finančných prostriedkov neuskutočnili.
T: priebežne
Z: kurátori
2. V súvislosti s realizáciou projektu Vedecko-technického centra pre deti a mládež, ktoré
bude situované v budove na Hlavnej 86, kde sa v súčasnosti nachádzajú depozitáre
referátov hutníctvo, elektrotechnika, geodézia-kartografia, hodinárstvo, foto-kino, rôzne
a stavebníctvo zabezpečiť vhodné priestory. Realizovať presun a prehľadné uloženie
zbierok podľa jednotlivých odborov s vyhovujúcimi parametrami (teplota, vlhkosť,
prašnosť).
T: I. štvrťrok
Z: EPN, kurátori
3. Pripraviť depozitárne priestory v areáli Múzea letectva pre uloženie prevažnej časti
zbierok z depozitov Hlavná 86. Priestor rozčleniť na menšie celky so samostatným
prístupom. (Zatepliť kovové brány a zamedziť prašnosti týchto priestorov).
T: I. štvrťrok
Z: Jenčík, Hájek
4. V súlade so Zmluvou o nájme č. 68/2011/ STM medzi STM Košice a Múzeom SNP
Banská Bystrica podieľať sa na národnom projekte „Digitálne múzeum“. V tejto súvislosti
podľa požiadaviek Múzea SNP vytvoriť podmienky pre zabezpečenie digitalizácie
vytypovaných múzejných zb. predmetov z fondu STM.
T: priebežne
Z: kurátori, Šullová, OOZ
5. Prioritne realizovať komplexnú elektronickú rekatalogizáciu zbierkových predmetov
zaradených do digitalizačného plánu STM v rámci národného projektu „Digitálne
múzeum“. V súlade s metodickým pokynom k elektronickej evidencii zbierkových
predmetov.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Šullová
6. 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: Šullová
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7. Pokračovať v retrospektívnej digitalizácii múzejných zbierok, priebežne odstraňovať
chybné záznamy v dôsledku konverzie dát a importu do systému ESEZ 4G.
T: priebežne
Z: kurátori, Šullová, Grofová
8. Priebežne spracovávať elektronický výkladový slovník múzejnej terminológie.
Spolupracovať pri napĺňaní databázy Múzejného tezauru.
T: priebežne
Z: kurátori, Šullová
9. 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 príručných knižníc.
T: priebežne
Z: Hlávková
10. 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
11. Spolupracovať s pracovníkmi Pamiatkového úradu i správcami pamiatok pri evidencii
nehnuteľných technických pamiatok na Slovensku, podľa odborov dokumentovaných
v STM.
T: priebežne
Z: kurátori, Grofová
12. Pokračovať v sústreďovaní zbierkových predmetov do samostatných depozitárov.
Zabezpečiť 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: kurátori
13. V súlade s platnou internou smernicou STM zabezpečovať pravidelnú kontrolu
zbierkových predmetov z hľadiska ich uloženia a ochrany v expozíciách, depozitároch
i na vysunutých pracoviskách, ako aj zapožičaných zbierkových predmetov v iných
inštitúciách.
T: priebežne
Z: kurátori
14. Pokračovať v plnení harmonogramu konzervovania a reštaurovania zbierkových
predmetov v súlade s požiadavkami jednotlivých odborných referátov a pre potreby
aktuálnych výstav a expozícií. V prípade špecifických požiadaviek a nedostatku kapacity
vybavenia dielní STM, zabezpečiť vykonávanie prác dodávateľským spôsobom.
T: priebežne
Z: pracovníci OOZ
15. 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: Lobodová, kurátori
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16. S ohľadom na nevyhovujúci stav depozitárov D1 a D2 v Sp. Belej (zatekanie, padajúca
omietka, nevykurovaný priestor) priebežne presúvať zb. predmety fondu foto-kino do
Košíc.
T: priebežne
Z: Jenčík, Klíma, Majerník
17. S ohľadom na duplicitu zbierok presunutých z Múzea dopravy v Bratislave (televízna
technika a iné) optimalizovať fond (pripraviť návrhy na vyradenie) a sprehľadniť uloženie
predmetov zbierky fondu elektrotechnika v Depozitáre Tlačiareň.
T: priebežne
Z: Roman
II. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava expozícií pre ďalšie obdobie
1. Dopracovať technický scenár pre realizáciu novej expozície Chémia a chemický
priemysel na Slovensku.
T. 1. štvrťrok 2012
Z: Mešterová
2. Dopracovať technický scenár pre modernizáciu stálej expozície „Historické hodiny“
v kaštieli Budimír. Expozíciu zamerať na prezentáciu časomernej techniky.
T: 31.12.2012
Z: Majerník
Náklady: 55 000 €
3.

Pokračovať v budovaní novej expozície Baníctvo na Spiši, vysunutého pracoviska
STM, v multifunkčnom energetickom a baníckom centre, vybudovanom v rámci
projektu Rochus na podporu projektu Európskej železnej cesty v Spišskej Novej Vsi.
T: priebežne
Z: Jaremová

4.

Zhromaždiť podklady k libretu plánovanej novej expozície „Astronautika –
Kozmonautika“ v rámci etapy budovania expozície v Múzeu letectva (Hangár č. 5).
T: 31.12.2012
Z: Hájek, Ondreják

5.

Pripraviť technický scenár reinštalácie expozície „Počiatky letectva a leteckej
techniky do roku 1945“ situovanej v Hangári č. 1 Múzea letectva.
T: priebežne
Z: Hájek, Ondreják

6.

Doplniť stálu expozíciu „Letecká prístrojová technika“ o časť „Letecká
meteorológia“ (Hangár č. 3) v Múzeu letectva.
T: priebežne
Z: Hájek, Ondreják

7. Priebežne zhromažďovať informácie a dokumentáciu o „experimentoch a pokusoch“
potenciálne využiteľných pri realizácii projektu „Vedecko- technické centrum pre deti
a mládež“ v STM.
T: priebežne
Z: kurátori
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8. 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: kurátori
VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Výstavy vlastné
1. KURIOZITY – hádaj, hľadaj, vyhraj – reinštalácia výstavy technických kuriozít z Múzea
dopravy. Známe i menej známe, poučné a zábavné predmety z verejných aj súkromných
zbierok.
T: 1. štvrťrok 2012
Z: Habáň , kurátori
Príprava spoločných výstav
1. Majstri ducha – Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Po premiére výstavy v SNM
Bratislava, v spolupráci s autorom Dr. O. Pössom a realizátorom výstavy firmou
PRODETAIL design inštalovať výstavu v priestoroch STM. K výstave budú organizované
sprievodné podujatia formou popularizačných prednášok súčasných vedcov z krajín V4.
T: november - december 2012
Z: Melich, Klíma, J. Retter
Náklady: 7 000 €
Putovné výstavy
1.

Leonardo da Vinci – geniálny vynálezca – (výstava na ploche cca 600m2).
Usporiadateľ Kultúrne združenie „Il genio di Leonardo“ so sídlom vo Florencii.
K výstave budú zabezpečené sprievodné akcie.
T: 12. apríl – 31. október
Z: Melich, Žakarovská Ďuricová

2.

Osobnosti vedy a techniky na Slovensku – v spolupráci s Veľvyslanectvom SR
v Dánsku prezentovať výstavu v Technickom múzeu v Dánsku.
(Prioritný projekt)
T: 1. polrok 2012
Z: Klíma, Retter
Náklady: 5 500 €

3.

Johannes Gutenberg zakladateľ kníhtlačiarenského umenia a staršie tlače vo fondoch
STM - repríza výstavy v Kaštieli Budimír.
T: 1. polrok 2012
Z: Jaremová, Tillová

Prevzaté výstavy
4.

Sakrálna architektúra – drevené kostolíky východného Slovenska vo výtvarnej tvorbe
Vitalija Libu.
T: december 2011 - január 2012
Z: Žakarovská Ďuricová
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5.

Dizajn 2012 - prezentácia bakalárskych a magisterských prác poslucháčov Fakulty
umení Technickej univerzity v Košiciach.
T: 2. štvrťrok 2012
Z: Klíma, Retter (Uhrín)

6.

Metal inspirations 2012 – Inšpirácie v kove Košice 2012, prezentácia 11. ročníka
workshopu a výstavy umelecko-dizajnérskych prác mladých dizajnérov.
Usporiadatelia: U.S. Steel Košice s.r.o., Technická univerzita FU Katedra dizajnu
a SOU hutnícke.
T:
september 2012
Z: Klíma, Retter (Jarema)

7.

Prísne tajné – Ústav pamäti národa – výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru
a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 až 1989.
T. november 2012
Z: ÚPN, Žakarovská Ďuricová

8.

Kurzy v kurze 2012 – výstava venovaná klubom priateľov remesiel: Klub priateľov
maľby na sklo, Klub SPOROFA (rezbárstvo), Klub Džarek (drotárstvo), Klub Priadky
(paličkovaná čipka). Usporiadateľ UĽUV Bratislava.
T: december 2012
Z: Žakarovská Ďuricová

Múzeum dopravy Bratislava
1.

Úzkorozchodné železnice v Čechách, na Morave a na Slovensku – panelová
výstava p. Juneka z Českej republiky.
T: február 2012
Z: Maráky

2.

Príbeh dvoch kolies - výstava bicyklov zo súkromnej zbierky p. Pauča.
T: apríl – máj 2012
Z: Maráky

3.

História kávy - história čiernej polievky – výstava sprostredkovaná Národným
technickým a dopravným múzeom v Budapešti pod kuratelou Dr. Évy Vámos.
T: marec – máj 2012
Z: Maráky
Náklady: 1 300 €

4.

Súčasný automobilový dizajn na Slovensku – výstava dizajnérskych realizácií
VŠVU a STU v Bratislave.
T: jún 2012
Z: Maráky, (Klein, Paliatka)

5.

90 rokov plavby po Dunaji na Slovensku - výstava bude základom dlhodobého
projektu pri záchrane posledných zachovaných dokladov z histórie slovenskej
dunajskej plavby. Zároveň dokumentuje 90 rokov lodnej prepravy na slovenskom úseku
rieky Dunaj. Spoluorganizátor SPaP, a.s. a LOD, SpaP, a.s., Eurovea a SPS.
(Prioritný projekt)
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T: jún 2012
Z. Maráky
Náklady: 16 000 €
6.

Výstava POFIS – „Technické pamiatky na poštových známkach“ výstava
v spolupráci s POFIS a Poštovým úradom.
T: august 2012
Z: Maráky

7.

Stavebnice MERKUR - výstava súkromného zberateľa p. Mládeka z Českej republiky.
T: september 2012
Z: Maráky

Múzeum letectva
1. Deň detí – akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v areáli Múzea letectva
zameraná na propagáciu letectva a leteckej techniky. Spoluorganizátorom akcie bude
Letisko Košice, Letecká fakulta TU Košice, ATS s.r.o. Žatec CR, PZ SR, Cassovia retro
car a Aeroklub Košice, Letecká škola Bidovce.
T: 2.6.2012
Z: Hájek, EPÚ
Múzeum J. M. Petzvala
V Múzeu J.M. Petzvala realizovať výstavy a akcie podľa pripraveného plánu.
T: priebežne
Z: Bieľaková, Timočková
NKP Solivar Prešov
1. Soľnobanská čipka na tému „NOC“
Výstava Soľnobanského čipkárskeho cechu pri príležitosti 10. výročia od jeho založenia,
ktorá prezentuje klasickú soľnobanskú čipku na tému „noc“.
T: 12. máj – 30.jún 2012
Z: Duchoň
2. „Jubilujúca čipkárka“
Výstava zakladateľky Soľnobanského čipkárskeho cechu p. Barbory Šimkovej, pri
príležitosti jej životného jubilea.
T: 12.máj – 30.jún 2012
Z: Duchoň
3. 1. Modelársko-historický deň - (MODEL HISTORY DAY)
Výstava modelárskych prác z papiera i plastu spojená s prezentáciou modelárskych
technológií a povrchových úprav.
Organizátor: Klub Plastikových modelárov Prešov (KPM Prešov)
T: 8. september 2012
Z: Duchoň
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Kaštieľ Budimír
Po stopách železnej cesty v Košickom kraji – fotografická výstava v kaštieli Budimír,
približujúca bohaté tradície baníctva a železiarstva v Košickom kraji. Realizovaná v rámci
projektu Stredoeurópska železná cesta. Spoluusporiadateľ Občianske združenie Európska
železná cesta.
T: máj 2012
Z: Žakarovská Ďuricová,
Janitorová
III. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
V súlade s koncepciou vedecko-výskumnej činnosti pre ďalšie obdobie pokračovať v riešení
úloh:
1.

História vývoja astronautiky a kozmonautiky
Riešiteľ: Hájek, Ondreják
Ukončenie: 2013

2.

História hnedouhoľného baníctva na Slovensku
Riešiteľ: Jaremová
Ukončenie: 2013

3.

História metalurgie od prvopočiatkov do konca 18. storočia (informácie pre softwarové
spracovanie).
Riešiteľ: Lobodová
Ukončenie: 2013

4.

V súvislosti s riešením plánovaných vedecko-výskumných úloh uskutočniť plánované
pracovné cesty doma i v zahraničí.
T: priebežne
Z: riešitelia úloh
Náklady: 1 000 €
IV. EDIČNÁ ČINNOSŤ

1.

Pripraviť odborné články a príspevky do IV. čísla múzejných novín „STM aktuálne“,
zabezpečiť redakčnú a grafickú úpravu (vydanie v náklade 300 kusov).
T: marec 2012
Z: Žakarovská Ďuricová

2.

Slovník historicko-technických pojmov – pripraviť vydanie.
T: 1 polrok 2012
Z: Žakarovská Ďuricová
Náklady: 1 000 €

3. Pripraviť aktualizovanú propagačnú skladačku STM v troch jazykových mutáciách
(slovenská, anglická, nemecká).
T: 1. polrok 2012
Z: Žakarovská Ďuricová
Náklady: 1 500 €
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4.

Priebežne spolupracovať na zabezpečení pozvánok, reprintov skladačiek, katalógov
a sprievodcov po vysunutých expozíciách STM. Taktiež participovať na drobných
propagačných materiáloch k štatutárnym a putovným výstavám STM prezentovaných
po Slovensku a v zahraničí.
T: v texte
Z: kurátori, Šullová
Žakarovská Ďuricová

Publikačná činnosť
1. Poznatky z riešených vedecko-výskumných úloh uverejňovať v domácich
a zahraničných odborných časopisoch a publikáciách.
T: priebežne
Z: riešitelia úloh
2. Pripraviť príspevok do časopisu Múzeum s názvom velocipéd Michaux.
T: 2. polrok 2012
Z: Hako
3. Spracovať príspevky „Dizajn podniku Tesla Bratislava 1970-1990“ a „Vývoj a výroba
leteckého prúdového motora na Slovensku“ do zborníka NTM Praha - Věda a technika
v Československu od normalizace k transformaci (70. - 90. léta 20. století).
T: I. polrok
Z: Klíma, Hájek
V. PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
1. Pokračovať v organizovaní osvedčených sprievodných podujatí k expozíciám a výstavám
(tematické výklady, prednášky o významných osobnostiach vedy a techniky pri životných
jubileách, premietanie filmov a interaktívne programy pre školskú mládež).
T: priebežne
Z: kurátori
2. Medzinárodný deň múzeí a Múzejná noc 2012
Program:
• Predstavenie bábkového divadla BABADLO - dramatizované scénky so vstupmi
živých hercov na motívy rozprávky MEDENÁ HORA spojenú s prehliadkou banskej
expozície v podzemí „ do tajomnej bane s lampášikom za banským „permoníkom“
• Trh tradičných remesiel s technickým zameraním
Kovanie – kováčska vyhňa a vykúvanie, Drotárstvo – ukážky výroby tradičných
šperkov, Hrnčiarstvo – výroba keramiky na hrnčiarskom kruhu a zdobenie, Paličkovanie
– ukážky zhotovovania paličkovanej čipky, Maľovanie na sklo a ďalšie ukážky remesiel
• Klub vojenskej histórie – prezentácia historických zbraní, ukážky streľby, zvukové
efekty, dobové uniformy, (možno aj techniky zlaňovania budovy na horolezeckom lane)
T: 19. máj 2012
Z: kurátori,
Žakarovská Ďuricová
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
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Z: Žakarovská Ďuricová, Duchoň,
Kraus, Lobodová
4.

Učebňa vedy a techniky – v priestoroch bývalej expozície chémie pripraviť učebňu
vedy a techniky. Jej hlavným cieľom je popularizácia vedy a techniky hravou, pútavou
a interaktívnou formou – Fyzika a chémia hravo. Učebňa bude zrealizovaná v roku
2012 ako pilotný program pre plánované Centrum vedy a techniky v STM v roku 2013
v rámci projektu EHMK.
T: 1. štvrťrok 2012
Z: EPN, Žakarovská Ďuricová, Šullová

5.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku - zorganizovať rôzne odborné podujatia
a programy pre školy, informovať mládež o význame a úlohách vedy a techniky.
T: november 2012
Z: Žakarovská Ďuricová,
kurátori

6.

Výrobca v kultúrnom priemysle – seminár určený pre výrobcov a dizajnérov
z východoslovenského regiónu. Usporiadateľ ÚĽUV Bratislava.
T: 22. – 23. marec 2012
Z: Žakarovská Ďuricová, ÚĽUV

7.

V planetáriu STM realizovať programy v zmysle Kalendária na rok 2012.
T: priebežne
Z: Semanová

8.

V spolupráci so Strednou priemyselnou školou strojníckou v Košiciach participovať na
príprave osláv 140. výročia založenia tejto školy.
T: priebežne
Z: Hako

9.

Pri príležitosti 70. výročia úmrtia Aurela Stodolu, pripraviť prednášku
T: 2. polrok 2012
Z: Hako

10. Odborná garancia STM na výstave „Nože a chladné zbrane“ a účasť v komisii pre
hodnotenie nožov organizovanej v spolupráci s Domom techniky s.r.o. ZSVTS
v Košiciach.
T: november 2012
Z: Klíma
11. Propagácia prostredníctvo elektronických médií – vlastný web, facebook. Propagácia
prostredníctvom internetu a webportálov zameraných na propagáciu kultúrneho
dedičstva – muzem.sk, navstevnik.sk, vizitkosice.eu a iné.
T: priebežne
Z: Šullová
VI. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
1.

Participácia na príprave odborných podujatí organizovaných Zväzom múzeí na
Slovensku zameraných na skvalitnenie múzejných činností - konferencia Múzejná
dokumentácia 2. polovice 20. storočia na Slovensku.
T: október 2012
Z: Šullová, kurátori
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2.

Poskytovať odbornú konzultačnú činnosť pri riešení diplomových resp. doktorandských
prác študentov technických univerzít a iných univerzít, pokiaľ sú tematicky zamerané
na muzeológiu a dejiny vedy a techniky s možnosťou využitia výsledkov v odbornom
programe STM.
T: priebežne
Z: odb. pracovníci

3. V súlade v rámcovou zmluvou o spolupráci s Technickou univerzitou Košice podieľať sa
na výučbe predmetu Dejiny dizajnu pre poslucháčov Fakulty umení. Účasť v komisii pre
štátne záverečné skúšky.
T: II. polrok 2012
Z: Klíma
4. 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.
Zúčastňovať sa odborných podujatí, konferencií a seminárov k uvedenej problematike.
T: priebežne
Z: odb. pracovníci
5. Pri riešení konkrétnych úloh a príprave odborných aktivít programovo využívať zmluvné
vzťahy a dlhodobú spoluprácu so školami, inštitúciami a tradičnými partnermi ako sú:
Technická univerzita Košice – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Hutnícka fakulta,
Letecká fakulta, Fakulta BERG, Fakulta umení a ďalšie.
T: priebežne
Z: odb. pracovníci
6. 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
VII. ODBORNÁ REVÍZIA ZBIERKOVÉHO FONDU
V zmysle platnej legislatívy a plánu periodických revízií vykonať odborné revízie
nasledujúcich zbierok:
Kancelárske a polygrafické stroje
T: marec 2012
Z: Grofová,Tillová
Majerník, Hlávková
Geodézia a kartografia
T: máj 2012
Z: Grofová, Jaremová
Jahodová, Hlávková
Letectvo a letecká technika
T: september 2012
Z: Grofová, Ondreják
Sivec, Kollár
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Elektrotechnika (zbierky premiestnené z DM Bratislava)
T: november 2012
Z: Grofová, Roman,
Tillová, Hlávková
VIII. ZAHRANIČNÉ STYKY
Naďalej prehlbovať spoluprácu s významnými technickými múzeami v zahraničí a členskými
múzeami Stredoeurópskej únie technických múzeí (MUT). Aktívne využívať zmluvné vzťahy
s technickými múzeami pri príprave odborných a prezentačných podujatí, vedeckej činnosti
a študijných pobytov.
T: trvalý
Z: vedenie, kurátori zbierok
Dánsko - v spolupráci v veľvyslanectvom SR v Dánsku pripraviť prezentáciu
putovnej výstavy Osobnosti vedy a techniky na Slovensku.
Účastníci: Ing. Labanič, Ing. Klíma, Retter, Sejkanič
Termín: I. polrok
Počet dní: 7
Česká republika
NTM Praha, Vojenský historický ústav Kbely, Archiv MV ČR Zamrsk - študijná cesta
v súvislosti s riešením ústavnej úlohy.
Účastníci: Hájek, Ondreják
Termín: 1. polrok
Počet dní: 3
NTM Praha – expozícia Uhoľného baníctva, študijná cesta v súvislosti s riešením ústavnej
úlohy.
Účastníci: Jaremová
Termín: 1. polrok
Počet dní: 2
TM Brno, Múzeum hodín Šternberk – študijná cesta v súvislosti s riešením scenára
„Historické hodiny“.
Účastníci: Majerník
Termín: 1. polrok
Počet dní: 2
Srbsko
Medzinárodná konferencia a zasadnutie MUT v Múzeu vedy a techniky v Belehrade.
Účastníci: 2 osoby
Termín: 2. polrok
Počet dní: 3

X. MATERIÁLNO-TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE
1. V rámci ROP 7 Košice Interface Európske hlavné mesto kultúry 2013, zrealizovať
investičnú akciu „Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)“.
Termín: do 31.12. 2012
Z: Jenčík, Klíma, Lobodová
Náklady: 1 143 721€
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2. V rámci ROP 3, prioritná os 3.14 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov zrealizovať
projekt „Rekonštrukcia skladu soli NKP Solivar Prešov“, v celkovom náklade
2 486 196 €. V priebehu roku 2012 zabezpečiť investičné práce v rozsahu 40%
z celkových nákladov na projekt.
Termín: do 31.12.2012
Z: Jenčík, Lobodová
Náklady: 994 462 €
3. V ROP 3 (II. etapa), prioritná os 3.14 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov,
pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na investičnú akciu „Rekonštrukcia
kaštieľa Budimír“.
T: rok 2012
Z: Jenčík, Klíma, Majerník
Náklady: 696 564 €
4. V programe ROP 3 (II. etapa) - prioritná os 3.16 – Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov, predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
investičnú akciu „Centrum slovenských trás stredoeurópskej železnej cesty – objekt
Huta Karol Vlachovo“. Predpokladaný celkový rozpočet projektu 628 589 €.
T: do 31.12.2012
Z: Lobodová, Jenčík
Náklady: 628 589 €
V predkladaných návrhoch prioritných projektov na rok 2012 zo štátneho rozpočtu realizovať
akcie:
1. Projekt realizácie výstavy „Leonardo da Vinci“ vrátane sprievodných akcií, z bežných
výdavkov.
T: I. polrok 2012
Z: Melich
Náklady: 17 000 €
2. Projekt na realizačné práce novej expozície „História baníctva na Spiši“ v objekte
multifunkčného energetického a baníckeho centra v Spišskej Novej Vsi z kapitálových
výdavkov.
T: I. polrok 2012
Z: Lobodová, Jaremová
Náklady: 50 000 €
3. Komplexná rekonštrukcia Hangáru č. 1 vrátane stálej expozície „Počiatky letectva
a leteckej techniky do roku 1945“ v priestoroch Múzea letectva v Košiciach
z kapitálových výdavkov.
T: do 31.12.2012
Z: Hájek, Jenčík
Náklady: 80 000 €
4. Projekt realizácie výstavy „90 rokov plavby po Dunaji na Slovensku“ v Múzeu dopravy
v Bratislave z bežných výdavkov.
T: do 31.12.2012
Z: Maráky
Náklady: 16 000 €
5. Projekt na realizáciu investičných prác „Veľkoplošný depozitár a reštaurátorské
dielne“ v Múzeu letectva v Košiciach z kapitálových výdavkov.
T: do 31.12. 2012
Z: Jenčík, Hájek
Náklady: 1 550 000 €
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Ďalšie projekty zamerané na zníženie prevádzkových nákladov a obnovu informačnokomunikačných technológií.
1. Investičná akcia „Modernizácia odovzdávacej stanice tepla (OST)“, Hlavná 86 Košice
z kapitálových výdavkov.
T: 31.12.2012
Z: Jenčík, Fabová
Náklady: 70 000 €
2. V súlade so štandardami IS VS a výzvou MF SR o IS VS z roku 2008 realizovať
„Komplexnú rekonštrukciu web stránky STM“, so zaradením prvkov web 2.0
(virtualizácie, RSS a pod.). Financovanie z bežných výdavkov.
T: 1. polrok 2012
Z: Melich, Šullová, Pešák
Náklady: 10 000 €
3. Obstarať výpočtovú techniku pre odborný úsek, verejné obstarávanie a vysunuté
pracoviská STM, v rámci obmeny morálne zastaralých PC, tlačiarní, príslušenstva
k počítačom a softwarového vybavenia.
T: 1. polrok 2012
Z: Jenčík, Pešák
Náklady: 5 000 €
4. Spracovať porealizačný projekt objektu Gápeľ NKP Solivar na monitorovanie hladiny
soľanky.
T: 1. polrok 2012
Z: Lobodová, Jaremová
Náklady: do 10 000 €
5. Realizovať prístrešok pre historické električky v areáli Múzea letectva v Košiciach.
T: 1. polrok 2012
Z: Jenčík, Hájek
Náklady: 5 000 €
V rámci opráv a údržby z bežných výdavkov:
1. Realizovať údržbu membránového predpnutého prestrešenia v Múzeu letectva
v Košiciach. Na vyčistenie membrány - plachty ručným spôsobom použiť čistiaci
prostriedok Ferrari Detergent.
T: rok 2012
Z: Jenčík, Hájek
Náklady: 3 500 €
2. Realizovať V Múzeu J.M. Petzvala v Spišskej Belej opravu fasády a ochranný náter
šindľovej strechy.
T: 1. polrok 2012
Z: Jenčík, Hájek
Náklady: 2 500,-€
3. Zabezpečiť opravu fasády na objekte Varňa soli v NKP Solivar Prešov.
T: do 30.9.2012
Z: Jenčík
Náklady: 3 000 €
4. Na základe vykonanej diagnostiky klimatizačného zariadenia v soľnej jaskyni v objekte
NKP Solivar, obstarať dodávku a montáž novej kondenzačnej jednotky.
T: 1 štvrťrok 2012
Z: Jenčík, Duchoň
Náklady: 1 000 €
5. V súvislosti so sťahovaním zbierok z depozitárnych priestorov Hlavná 86 do
novovytvorených priestorov, zabezpečiť kovové regále a manipulačnú techniku.
T: 1. štvrťrok 2012
Z: Jenčík
Náklady: 3 000 €
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6. Demontovať expozíciu chémie, priestory vymaľovať, opraviť rozvody elektro, svietidiel
a opravu podlahy.
T: 1. štvrťrok 2012
Z: Jenčík, Mešterová
Náklady: 5 000 €
7. Riešiť usporiadanie vstupného priestoru a vrátnice v objekte Hlavná 88, Košice.
T: 1. štvrťrok 2012
Z: Jenčík, Melich
Náklady: 5 000 €
8. Zabezpečiť dodávku a inštaláciu orientačného a informačného systému budov a areálu
STM (Hlavná 86, 88, 90, stará AB, Mäsiarska 49) v Košiciach. Systém zahŕňa reklamný
stojan pred budovou STM a zvislý baner na budove.
T: do 31.12.2012
Z: Melich, Jenčík
Náklady: 5 000 €
9. Zadať vypracovanie „Dizajn manuálu STM“ vrátane loga.
T: 1. polrok 2012
Z: Jenčík, Melich, Šullová
Náklady: 2 000 €
10. V objekte Hlavná 88 Košice, inštalovať elektronický dochádzkový systém zamestnancov
pri vstupe a výstupe z objektu múzea.
T: 30.9.2012
Z: Jenčík, Pešák
Náklady: 1 200 €
11. V stálej expozícii Sieň elektrických výbojov zabezpečiť opravu: Marxovho generátora,
zdroja vn k lifteru, Teslovho transformátora s GU 50, plazmovej gule, el. spúšťania.
T: 1. štvrťrok a priebežne 2012
Z: Jenčík, Roman, Bedaj
Náklady: 5 000 €
12. Zabezpečiť opravu poškodeného stropu, zatečeného zo strechy v expozícii fyziky.
T: 1. polrok 2012
Z: Jenčík
Náklady: 300 €
Pravidelne zabezpečovať nevyhnutný materiál a vybavenie pre plynulé plnenie úloh
a zvyšovanie kvality konkrétnych úkonov:
• Zabezpečiť výrobu nosičov a stojanov pre exponáty podľa dodaných nákresov
v dielňach.
• Doplniť výstavný fundus PROFI AC v prevedení hliník a obstarať sklenené tabule
a plexisklá (cca 40 ks).
• Zakúpiť účelové skrinky, teplomery, vlhkomery, podľa odbornej špecifikácie do
depozitárov.
• Obstarať bežný materiál, výbavu a príslušenstvo strojných zariadení a výbavu náradia
podľa potrieb konzervátorsko-reštaurátorskej, zámočníckej, stolárskej a elektrikárskej
dielne a vysunutých pracovísk.
• Zabezpečiť opravu strojného zariadenia v zámočníckej dielni (sústruh SU 16, tabuľové
nožnice).
• Doplniť kancelársky nábytok a vybavenie vo vysunutej expozícii J.M. Petzvala v Sp.
Belej (miestnosť pre lektorky).
• Skultúrniť a komplexne dovybaviť inšpekčné izby v Sp. Belej (výmena starého
nábytku).
• Zakúpiť dva digitálne fotoaparáty pre potreby odborných úsekov.
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XI. PERSOLNÁLNY ROZVOJ
1. Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie účasti pracovníkov STM vo vzdelávacom
programe v rámci projektu Múzeá 3. generácie (garant SNM Bratislava) v oblastiach:
ochrana zb. fondu, práca s verejnosťou a manažment kultúrnej organizácie.
T: priebežne 2012
Z: NHČ
2. Zabezpečiť pravidelný jazykový kurz anglického jazyka pre začiatočníkov v múzeu.
T: počas celého roka
Z: NHČ

XII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Systematicky zabezpečovať kontrolu plnenia úloh múzea vyplývajúcich najmä 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: trvalý, priebežne
Z: NHČ, EPN, riaditelia MD, ML
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 2012
Z: Žuffová
3. Polročne vyhodnocovať plnenie úloh odborných úsekov a vysunutých pracovísk a múzeí.
T: v texte
Z: NHČ, EPN, riaditelia MD, ML

Spracoval: Ing. Ladislav Klíma,
vedúci odd. DVVaT 2

Dátum: 12.01.2012

Schválil: Ing. Eugen Labanič
generálny riaditeľ STM

