Slovenské technické múzeum
v Košiciach

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH
NA ROK 2008

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH STM NA ROK 2008
Hlavné úlohy Slovenského technického múzea (ďalej len STM) nadväzujú na pozitívne výsledky
práce v roku 2007 vo všetkých oblastiach múzejnej činnosti. V súlade s poslaním múzea, predmetom
svojej činnosti a strategickými cieľmi rozvoja múzeí a galérii v SR do roku 2011 organizácia v roku
2008 zabezpečí nasledovné činnosti:
I. ZBIERKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA
1. Akvizičnú činnosť zamerať na získanie vytypovaných a unikátnych zbierkových predmetov pre
plánované prezentácie, reinštalácie a modernizácie stálych expozícií v súlade s cieľmi akvizičného plánu.
2. Zabezpečovať úlohy v súvislosti s nadobúdaním nových zbierok ich odsúhlasovaním a ich kagorizáciou.
3. Priebežne spracovávať prírastky zbierok v II. stupňovej evidencii v aplikácii ESEZ nadobudnutých
v roku 2007, pokračovať v doplňovaní chýbajúcich záznamov z predchádzajúcich rokov na základe výsledkov kontroly 3. konverzie dát.
4. Pokračovať v obnovovaní a doplňovaní výpočtovej techniky splňujúcej parametre pre elektronické spracovanie zbierok, v budovaní databázy elektronickej fotodokumentácie zbierkových
predmetov a v strojovom spracovaní knižného fondu v programe Retro- libris.
5. Pokračovať v centralizácii zbierkového fondu do samostatných priestorov, realizovať presuny a
systematické uloženie deponovaných zbierok, doplniť chýbajúce regálové vybavenie, skvalitniť
a uľahčiť ochranu deponovaných zbierok.
6. Zlepšiť podmienky reštaurovania a konzervovania zbierok, obnovením ich materiálového a technického vybavenia. Reštaurovanie a konzervovanie vytypovaných zbierok zabezpečovať v súlade
s plánovanými prezentáciami a reinštaláciami expozícií.
7. Pripraviť projekt dobudovania kapacít špecializovaného konzervátorského a reštaurátorského
pracoviska a veľkoplošného depozitára v priestoroch Múzea letectva.
8. Osobitnú pozornosť venovať starostlivosti a využívaniu technických pamiatok in situ.
II. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
1. Zabezpečiť stálu starostlivosť o stále expozície, hlavne funkčnosti dynamických exponátov.
2. Realizovať novú expozíciu Vývoj geodetickej techniky a kartografie na Slovensku a dobudovať
II. etapu expozície Elektrotechnika a energetika v dynamike.
3. Modernizovať expozíciu fotografickej a kinematografickej techniky J. M. Petzvala v S Belej.
4. Sprístupniť novú expozíciu Historických vozidiel automobilovej dopravy v objekte Garáže v Múzeu
letectva.
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5. Riešiť odkúpenie budovy halového depozitára v susedstve STM, pre budúce Vedecko-technické
centrum pre deti a mládež v Košiciach.
6. Pokračovať v programe odbornej prípravy modernizácie stálych expozícii a vytvárania nových expozícií, pripravovať scenáre pre budúce roky.
7. Zabezpečiť realizáciu štatutárnej výstavy Zvony, zvonce, zvončeky v Košiciach a výstavu fotografii 160.výr.železnice v Múzeu dopravy v Bratislave.
8. Zabezpečiť prezentáciu zbierkového fondu STM prostredníctvom putovných výstav v pobočkách
STM, prípadne v iných múzeách na Slovensku a v zahraničí.
9. Zabezpečiť realizáciu prevzatých výstav Nikola Tesla, Fínsky dizajn, S mikrofónom za športom
alebo Osobností vedy a techniky českých zemí.
10. Spolupracovať s múzeami i nemúzejnými inštitúciami pri realizácii spoločných výstavných aktivít.

III. VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
1. Program vedeckého výskumu zabezpečiť riešením nových 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 2008-10.
2. Priebežne hodnotiť výsledky riešenia vedecko-výskumných úloh vnútro ústavnou oponentúrou na
úrovni Kabinetu pre dejiny vedy a techniky, ako poradného orgánu riaditeľa.
3. Publikovať výsledky vedecko-výskumných úloh ukončených v roku 2007 vo vlastnom a externom
odbornom periodiku. Využiť výstupy z úloh v rôznych oblastiach odbornej činnosti.
IV. EDIČNÁ ČINNOSŤ
1. Vydať zborník prednášok z medzinárodnej konferencie konanej v Spišskej Belej v októbri 2007 pri
príležitosti 200. výročia narodenia J.M. Petzvala.
2. Zabezpečiť vydanie I. čísla interného múzejného periodika STM a dejiny vedy a techniky s polročnou periodicitou vydávania novín.
3. Pripraviť nových sprievodcov po expozíciách v Múzeu letectva, Múzeu J. M. Petzvala a Múzeu
kinematografie rodiny Schusterovej.
4. Zabezpečiť prípravu fotodokumentácie a textovej časti katalógu Expozície STM, pre jeho vydanie
v I. polroku 2009.
V. PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ĆINNOSŤ
1. Organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia k významným dňom celoštátneho i celoeurópskeho
významu ako: Medzinárodný deň múzeí, Múzejná noc, Dni Európskeho kultúrneho dedičstva,
Deň meteorológie, Medzinárodný deň planetárií, Deň mesta ai..

3

2. V spolupráci s rôznymi inštitúciami spolupodieľať sa na organizovaní humánnych aktivít a uskutočniť Deň otvorených dverí pre občanov so zdravotným postihnutím.
3. Pokračovať v realizácii úspešných podujatí vzdelávacieho charakteru k významným výročiam
osobností z dejín vedy a techniky, sprievodných aktivít v expozíciách, k výstavám a iným odborným akciám.
4. Rozšíriť ponuku vyučovacích tém v stálych expozíciách pre školy rôzneho stupňa, využiť nové
programové možnosti planetária a demonštračných ukážok v expozíciách.
5. Pre nové a modernizované expozície vytvoriť popisky zbierkových predmetov v dvojjazyčnej
mutácii a pre zdravotne postihnutých občanov v Braillovom písme. Dokončiť osadzovanie anglických popiskov v expozíciách. Vytvoriť ďalšie audio textové nahrávky - Sprievodcov po expozíciách.
6. Zintenzívniť propagáciu činnosti STM a vysunutých pracovísk (Múzea letectva v Košiciach,
Múzea dopravy v Bratislave, NKP Solivar v Prešove, Kaštieľa v Budimíre Múzea J.M.Petzvala v
Spišskej Belej a Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve). Využiť rôzne možnosti
bezplatných propagačných služieb cez informačné kancelárie v mestách a v oblasti cestovného
ruchu.
VI. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
1. V septembri zabezpečiť prípravu a organizáciu medzinárodnej konferencie a zasadnutia valnej
hromady Únie stredoeurópskych múzeí MUT v Košiciach, vrátane odborného a sprievodného
programu.
2. Pokračovať v spolupráci s partnermi na spoločných projektoch Európska železná cesta, Cesta
soli v Karpatskej doline - kultúrne a technické dejiny soli a Cez mikrokozmos do makrokozmu.
3. Ako celoslovenské metodické centrum pre múzejnú dokumentáciu dejín vedy a techniky
spolupracovať s technickými univerzitami ako konzultačné stredisko pri riešení doktorandských,
resp. diplomových prác z dejín technických, či 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 a iných inštitúcií.

VII. INVENTARIZÁCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
1. Zabezpečiť revízie zbierkových predmetov v zmysle platnej legislatívy „Smernice pre správu
a ochranu múzejnej zbierky v správe STM v Košiciach“, podľa stanoveného harmonogramu.
2. Pre realizáciu štvorročného cyklu komplexnej inventarizácie, vykonať fyzické inventarizácie u plánovaných odborných referátov.
3. Inventarizačné práce využiť na prehodnotenie celkovej starostlivosti o bezpečnosť a ochranu
zbierkového fondu, prehodnotiť zaradenia zbierkových predmetov do príslušných kategórií, v rámci
komplexnej kategorizácie zbierkových predmetov s prijatím konkrétnych opatrení.
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VIII. ZAHRANIČNÉ STYKY
1. Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými múzeami cez spoločné odborné aktivity, propagovať tak v
zahraničí vývoj vedy a techniky na Slovensku.
2. Aktívne využívať zmluvné vzťahy s technickými múzeami a realizovať výmenné pobyty odborných
pracovníkov
3. Spolupracovať na spoločných projektoch s členskými organizáciami MUT. Zúčastniť sa zasadnutia CIMUSET v Kodani
XI. MATERIÁLNO- TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE
V rámci programu „Stratégia múzeí a galérií“ realizovať investičné akcie plánované na rok 2008 z kapitálového transferu.
1. Realizovať modernizácie a reinštalácie expozícií ako aj pripraviť nové expozície. V rámci možnosti
tvorby investičného fondu organizácie, obnovovať výstavné priestory, modernizovať konzervátorsko-reštaurátorské pracovisko.
2. Riešiť ďalšie budovanie Múzea letectva v Košiciach rekonštrukciou hangára č. 5, získaného do
vlastníctva od VHÚ Bratislava pre prezentáciu astronautiky a kozmonautiky.
3.

Pripraviť projekty na obnovu a revitalizáciu TP Huta Karol vo Vlachove, vybudovanie Vedeckotechnického centra pre deti a mládež v Košiciach a projekt rekonštrukcie objektu Sklad soli v NKP
Solivar pri Prešove.

4. Zrealizovať práce na obnove technickej pamiatky Hámor Medzev s rozložením prác
2008 – 2009.

v rokoch

5. Prehodnotiť súčasný nevyhovujúci stav vykurovania v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v
Medzeve s návrhom nového riešenia.
6. Prehodnotiť existujúci stav zabezpečovacích systémov EZS, EPS a kamerových systémov pre
ochranu objektov a zbierkového fondu, tieto inovovať podľa vypracovaného harmonogramu.
7. Riešiť vybavenie počítačovou technikou úsek riaditeľa a hlavnej činnosti. V rámci integrovaného
ekonomického programu vybranou spoločnosťou Softip inovovať vybavenie PC ekonomickoprevádzkového úseku.
8. Zabezpečiť vybavenie výstavných priestorov LCD a plazmovými TV a DVD prehrávačmi.
9. Pre realizáciu zvukových záznamov
Galérie lietadiel reproduktormi.

v Múzeu letectva v Košiciach, riešiť ozvučenie priestoru

X. PERSONÁLNE OTÁZKY
1. Personálne posilniť Múzeum letectva a Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej o lektorov
a správcu objektu.
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XI. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Hlavnú pozornosť v oblasti kontrolnej činnosti zamerať na kontrolu plnenia hlavných úloh STM a
hospodárne vynakladanie prostriedkov v jednotlivých oblastiach činnosti.
2. Kontrolnú činnosť zabezpečovať prostredníctvom vedúcich pracovníkov, zodpovedných za
činnosti a výsledky prác jednotlivých organizačných útvarov a pracovníkov, ako neoddeliteľnej
súčasti riadiacej práce.
3. Zabezpečiť v polročných intervaloch vyhodnocovanie plánu kontrolnej činnosti pre jednotlivé
oblasti múzejnej činnosti.
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KONKRETIZÁCIA RÁMCOVÝCH ÚLOH STM V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH
ČINNOSTI NA ROK 2008
I. ZBIERKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA
1. Systematicky pokračovať v akvizičnej činnosti v súlade s cieľmi akvizičného plánu tradičnými
formami t.j. kúpou, darom, prevodom, terénnym prieskumom v rámci ekonomických možností.
Osobitnú pozornosť venovať prioritným vytypovaným zbierkam pre plánované prezentácie a
modernizácie expozícií.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, Ing. Klíma
2.

Priebežne spracovávať novonadobudnuté zbierkové predmety prostredníctvom centrálnej evidencie. Pripraviť materiály na zasadnutia Komisie pre tvorbu zbierok a Kategorizačnej komisie.
Zasadnutia komisií realizovať v polročných intervaloch, v prípade potreby operatívne.
T: v texte
Z: Grofová, Ing. Klíma

3. Pripraviť a zrealizovať inventarizáciu zbierkového fondu v novozískanom Múzeu kinematografie
rodiny Schusterovej v Medzeve. V súčinnosti s CE vykonať I. stupňovú evidenciu a následne
priebežne II. stupňovú evidenciu v programe ESEZ.
T: apríl, december
Z: Ing. Majerník
4. Priebežne spracovávať prírastky zbierok nadobudnutých v roku 2007 v II. stupňovej evidencii v
aplikácii ESEZ s výstupom pre CEMUZ. Systematicky pokračovať v digitalizácii obrazových
záznamov a budovaní databázy.
T: v texte
Z: odborní pracovníci, Cisár
5. Dokončiť počas roka doplňovanie chýbajúcich záznamov a zistených chýb v dôsledku spôsobu
označovania zbierok v minulosti, na základe uskutočnenej poslednej konverzie dát. Priebežne
odstraňovať kontrolou zistené nedostatky v programe ESEZ, v spolupráci s dokumentátorom
centrálnej evidencie.
T: v texte
Z: odborní pracovníci, Grófová
6. Na úseku centrálnej evidencie zbierok naďalej pokračovať v chronologickej evidencii zbierkových
predmetov v Knihe prírastkov. Ručný záznam súčasne spracovať aj v elektronickej forme. Po
ukončení roka vytlačiť knihu prírastkov. Sledovať a overovať elektronické záznamy zbierok I. kategórie podľa prírastkových čísiel, chýbajúce záznamy z rokov 1993 - 2003 doplniť s kurátorom
zbierkového fondu a následne priradiť II. stupňový záznam, opis s fotodokumentáciou zbierky.
T: priebežne
Z: Grofová
7. Prísne dbať o správnosť a dodržiavanie platnej legislatívy pri uzatváraní zmlúv o výpožičkách
zbierkových predmetov, premiestňovaní zbierok, ich evidencii a správnosti tlačív v administratívnych úkonoch v zmysle Vyhlášky MK SR o odbornej správe múzejných zbierkových
predmetov a vnútroústavnej smernice.
T: priebežne
Z: Grófová
8. Pokračovať v centrálnej evidencii nehnuteľných technických pamiatok na Slovensku, podľa
odborov dokumentovaných v STM. Zintenzívniť spoluprácu na úseku centrálnej evidencie s inými
múzeami, najmä SNM. Pozitívne skúsenosti prenášať do praktickej činnosti.
T: priebežne
Z: Grofová
9. Zabezpečovať starostlivosť a prevádzkyschopnosť výpočtovej techniky v STM. Riešiť obnovovanie a doplňovanie výpočtovej techniky podľa požiadaviek odborných pracovníkov a vy-
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sunutých pracovísk splňujúce parametre pre elektronické spracovanie zbierok. Doriešiť otázku
virtuálnej privátnej siete.
T: priebežne
Z: Mgr. Pešák
10. Pokračovať v druhostupňovej evidencii knižného fondu v programe Libris, spracovávať nové
publikácie získané akvizíciou, poskytovať informačné, poradenské, rešeršné a výpožičné služby.
Po uskutočnení napojenia knižnice na internetovú sieť aktívne komunikovať s domácimi
a zahraničnými knižnicami podľa požiadaviek odborných pracovníkov. Uskutočniť 2 revízie príručných knižníc
T: priebežne
Z: Hlávková
11. Zintenzívniť práce na úseku spracovania archívnych spisových materiálov z roku 2002 - 2004,

podľa „Archívneho a registratúrneho poriadku“, dlhodobo archivované dokumenty zálohovať na
nosičoch CD. Zabezpečovať požiadavky odborných oddelení pri vyhľadávaní informácií. Pravidelne doplňovať almanach zamestnancov STM.
T: priebežne
Z: Hlávková
12. Zabezpečiť odborné reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov na konzervátorskom
pracovisku alebo dodávateľsky, podľa reštaurátorského plánu na tento rok. Uprednostniť zbierkové predmety pre plánované prezentácie a modernizácie expozícií, pokračovať s reštaurovaním
a konzervovaním veľkorozmerných exponátov na nádvorí STM.
T: priebežne podľa plánu
Z: konzervátori a reštaurátori
13. Pokračovať v centralizácii zbierkového fondu do samostatných priestorov, realizovať presuny a
systematické uloženie deponovaných zbierok, riešiť uloženia zbierok v Múzeu dopravy, Múzeu
letectva a v halovom depozitári zbierky z Múzea dopravy. Doplniť chýbajúce regálové vybavenie
do ostatných depozitárov, skvalitniť a uľahčiť ochranu uložených zbierok. Vytvoriť podmienky pre
tzv. študijné depozity.
T: I. polrok
Z: správcovia zbierkových fondov
14. Pravidelne zabezpečovať kontrolu zbierkových predmetov v depozitoch i na vysunutých praco-

viskách z hľadiska ich uloženia a ochrany, v zmysle novelizovanej Vyhlášky MK a Smernice STM.
Zaevidovať do registračnej knihy potenciálne zbierkové predmety. Uskutočňovať svojpomocné
ošetrovanie vybraných zbierkových predmetov.
T: priebežne a trvalo
Z: správcovia zbierkových fondov
15. Pravidelne kontrolovať zapožičané zbierkové predmety v Tisovci a v kováčskej dielni v Moldave n/

Bodvou, v ktorých sú zbierkové predmety STM z hutníctva a kováčstva.
T: 2x ročne
Z: Ing. Lobodová, Jahodová
16. Osobitnú pozornosť venovať ochrane a využitiu NKP Solivar, TP Vlachovo a Hámra v Medzeve.
Pravidelne kontrolovať stav týchto pamiatok z dôvodu ich poškodzovania, fyzického a morálneho
chátrania a hľadať finančné možnosti pre ich záchranu. Spolupracovať s pamiatkovými organizáciami, správcami pamiatok.
T: priebežne
Z: Ing. Lobodová, Ing. Jaremová, Jahodová a
vedenie STM
17. 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
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II. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Stálu pozornosť venovať udržiavaniu stálych expozícií a výstav, údržbe a funkčnosti dynamických
exponátov aj na vysunutých pracoviskách STM a upozorňovať na aktuálne problémy cez pravidelné
kontroly priestorov cez lektorov a dozorcov STM.
T: priebežne
Z: pracovníci prezentačného oddelenia a prevádzky
EXPOZIĆNÁ ČINNOSŤ
Pri výstavbe nových a modernizácii starších expozícií vytvoriť podmienky pre bezbariérový prístup do
expozície. Zabezpečiť jednotné výtvarné riešenie a využitie moderných výstavných prvkov pri
realizácii expozícií, aby tieto zohľadňovali aktuálne výstavnícke trendy. Využiť moderné metódy
a techniku pri prezentácii (interaktívnu PC a prezentačnú techniku), realizovať dvojjazyčné popisy
exponátov a zvýšiť informovanosť pre postihnutého návštevníka, pre zrakovo postihnutých popisy
realizovať cez auditívny záznam alebo texty v Brailovom písme. Pokiaľ spôsob prezentácie v expozícií
umožní, sprístupniť zrakovo postihnutým návštevníkom expozíciu aj hmatom.
T: priebežne a trvalo
Z: odborní pracovníci, realizátori expozícií
Realizácia expozícií
1.

Zabezpečiť realizáciu novej expozície Vývoj geodetickej techniky a kartografie na Slovensku.
Aktualizovať technický scenár a náhľadovky pre výtvarníka najneskôr do apríla, s ohľadom na
zmenu v umiestnení expozície. V scenári využiť poznatky získané pri riešení vedecko–výskumnej úlohy Vývoj geodézie a kartografie na Slovensku.
T: september, v texte
Z: Ing. Jaremová

2.

Aktivity zamerať na ukončenie II. etapy expozície Elektrotechnika a energetika v dynamike.
Aktualizovať spracovaný technický scenár z roku 2006 a pripraviť nové náhľadovky pre výtvar-níka
najneskôr do apríla. Dopracovať bezpečnostný realizačný projekt celkovej expozície, s ohľa-dom
na vybavenosť priestoru, inštalované exponáty a zdroje vysokého (vn) a veľmi vysokého napätia
( vvn) podľa dispozičného rozmiestnenia expozície. Doplniť expozíciu o exponáty získané
akvizíciou.
T: júl, v texte
Z: Ing. Roman, Goozová

3.

Modernizovať morálne zastaralú súčasnú expozíciu fotografickej a kinematografickej techniky
v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Vypracovať technický scenár expozície, rozšíriť
súčasné expozičné priestory, zriadiť tmavú komoru, ateliér a premietaciu miestnosť. Scenár
dokončiť najneskôr v máji, aby modernizovaná expozícia bola sprístupnená v decembri.
T: v texte
Z: Ing. Klíma

4.

V spolupráci s Veterán klubom v Košiciach pripraviť a sprístupniť expozíciu Historických vozidiel
cestnej dopravy v priestoroch Garáže Múzea letectva.
T: máj
Z: Ing. Labanič

5.

Zabezpečiť modernizáciu expozície Energetického oddelenia Aurela Stodolu. Doplniť technický scenár o časť - Život a dielo A. Stodolu. Expozíciu rozšíriť o exponáty osadené na ďalších nádvoriach STM. Práce na scenári ukončiť najneskôr do mája., tak aby expozícia bola pripravená v
predstihu na oslavy 150.výročia narodenia A. Stodolu v máji 2009.
T. v texte
Z: Ing. Hako

6.

Pripraviť ideový námet pre rekonštrukciu a modernizáciu technickej pamiatky Hámor Medzev,
obnovenie pôvodného vybavenia a sfunkčnenie hámornickej výroby pre ukážky.
T: marec
Z: Ing. Lobodová
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Príprava expozícií pre ďalšie obdobie
7.

Expozícia hutníctva - spracovať I. časť technického scenára pre modernizáciu plánovanú v roku
2010. Pri spracovaní technického scenára spolupracovať s U.S. Steelom .
T: priebežne
Z: Ing. Lobodová

8.

Pripraviť I. časť technického scenára novej expozície Strojárstvo na Slovensku plánovanú v roku
2010, podľa ideového námetu z roku 2006.
T: priebežne
Z: Ing. Hako

9.

Expozícia fyziky - Hracia miestnosť - príprava nových pokusov a demonštrácií v roku 2009.
T: III: štvrťrok
Z: RNDr. Mešterová

10. Pripraviť ideový námet novej expozície Vývoj chémie a chemického priemyslu na Slovensku

plánovanú v roku 2010.
T: IV. štvrťrok

Z: RNDr. Mešterová

11. Pripraviť ideový námet modernizácie expozície Oznamovacia elektrotechnika s doplnením expo-

zície o rozhlasovú a televíznu techniku.
T: IV. štvrťrok

Z: Ing. Roman, Goozová

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Štatutárne výstavy
1. Pripraviť scenár a zabezpečiť realizáciu štatutárnej výstavy „Zvony, zvonce a zvončeky“ zo
zbierok referátu hutníctva a kováčstva. K výstave pripraviť sprievodný výukový program pre školy
o technikách a spôsobe odlievania zvonov poskytovaných cez lektorov počas trvania výstavy.
T: 5.12.2008 - 29.3.2009
Z. Ing. Lobodová, Jahodová, Bc. Šullová
2.

Pripraviť výstavu fotografii v Múzeu dopravy v Bratislave, pri príležitosti 160.výročia železníc
(20.8.1848) – príchod 1. vlaku z Viedne do bratislavskej stanice.
T: august
Z: Ing. Kubáček, CSc., Friedrichová a kol.

3.

Pripraviť panelovú výstavku a odborný program pre školy v expozícii hutníctva k 260. výročiu nar..
Antona Ruprechta (14.11.1748)- vedca mineralóga a chemika, spolupracovníka Ignáca Borna,
vynálezcu metódy amalgamácie .
T: november
Z: Ing. Lobodová, Bc. Šullová

4.

Grafickú úpravu štatutárnych výstav a panelových výstaviek riešiť dvojjazyčne.
T: priebežne a trvalo
Z: riešitelia výstav

Putovné výstavy
1. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku
T: I. polrok o a II. polrok Chorvátsko
Z: Ing. Klíma, Retter
2.

Nostalgia v domácnosti - počiatky mechanizácie a elektrifikácie techniky.
T: 17.4. – 31.7.2008 Múzeum dopravy
Z: Ing. Klíma, Ing. Hako, Tillová, Retter

3.

Ján LIPSKÝ – život a dielo významného slovenského kartografa NKP Solivar,
T: do 24.8.2008 NKP Solivar
T: od 10.9. – 14.12.2008 Múzeum dopravy
Z: Ing.Jaremová, Retter
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Príprava spoločných výstav
1. Pokračovať v príprave spoločnej výstavy Ako sme žili -Slovensko v 20.storočí v spolupráci so
SNM Bratislava.
T: január 2008
Z: odborní pracovníci
2.

Pokračovať v príprave už IV. ročníka výstavy Nože a chladné zbrane v spolupráci s Domom
techniky v Košiciach.
T: november
Z: Ing. Lobodová, Ing. Klíma

3. Prípraviť scenár a plošný materiál výstavy „ História ozubeného prevodu“, plánovanej na rok
2009 v spolupráci s TM Brno.
T: priebežne
Z: Ing. Hako, Bc.Šullová
4.

V spolupráci so Stredoeurópskou úniou technických múzeí (MUT) Poľsko pripraviť výstavu
Technické pamiatky na území krajín združujúcich MUT. Na výstave bude prezentovaná
hámornícka výroba v Medzeve.
T: priebežne
Z: Ing.Lobodová, Jahodová

Výstavy prevzaté
1. Nikola Tesla- človek, ktorý rozsvietil svet, organizované v spolupráci STM, Chorvátske historické múzeum, Záhreb a SNM Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku.
T: 12.2.- 30.3.2008
Z: Ing. Roman, Goozová, Retter
2.

Po stopách dobrého vojáka Švejka- Kaštieľ Budimír. Usporiadateľ: Košický občianský klub a
České centrum.
T: 27.3.-10.8.
Z: Mgr. Ďuricová, Janitorová, Retter

3.

Best of – interiérový dizajn architektky Kunovskej pri príležitosti jej životného jubilea.
T: 2.4:-30.4.2008
Z: Mgr.Ďuricová, Retter

4.

Toskánske záhrady – fotografie Massima Listriho. Usporiadateľ Talianský kultúrny inštitút a
Toskánsky samosprávny kraj.
T: 2.4.-20.4 2008
Z: Mgr. Ďuricová, Retter
Techfila - tematika Olympiády a 85.výr. Medzinárodného maratónu v Košiciach. Usporiadateľ.
Klub filatelistov.
T: 30.4-10.5. a 3.10.-12.10.2008
Z: Mgr. Ďuricová Retter

5.

Paličkovaná čipka – Usporiadateľ: Klub paličkovanej čipky pri MO MS v Košiciach.
T: 6.5.-1.6:2008
Z: Mgr. Ďuricová Retter

6.

Bulharské stopy vo svete vedy a techniky v rámci dní bulharskej kultúry – Usporiadateľ:
Bulharský klub a STM.
T: 14.5. - 15.6.2008 Košice
Z: Mgr. Ďuricová, Retter, Duchoň
26.6.- 24.8.2008 NKP Solivar

7.

Baňacka čipka še produciruje - výstava soľnobanskej čipky
T: 17.5. – 29.6.
Z: Duchoň
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8.

9.

Pocta modernistom – výstava fotografií
T: 29.5. – 29.6.2008 Múzeum J.M.Petzvala
5.9.- 19.10. 2008 NKP Solivar

Z: Cisár, Retter, Duchoň, Bieľaková

Dizajn 2008 - prezentácia bakalárskych a magisterských prác poslucháčov Fakulty umení TU v
Košiciach.
T: 13.6.- 13.7.2008
Z: Ing. Klíma

10. Najnovšie výdobytky vedy a techniky – výstava Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity

Komenského v Bratislave.
T: 18.6. – 13.7.2008

Z: RNDr. Mešterová, Mgr. Ďuricová, Retter

11. Liptovskí murári pomáhali stavať Budapest – Usporiadateľ: SNM Martin a STM.

T: 15.7.- 10.8.2008 Košice
20.8.- 19.10.2008 Budimír
23.10.- 20.12.2008 NKP Solivar

Z: Mgr.Ďuricová, Retter, Janitorová, Duchoň

12. S mikrofónom za športom – dovezená výstava z Múzea telesnej kultúry a športu v Bratislave

bude doplnená rozhlasovou technikou zo zbierkového fondu STM.
T: 24.6.-24.8.2008
Z: Mgr. Ďuricová, Goozová, Retter
13. Záchrana Solivaru očami detí – maľba a grafika detí zo ZŠ Važecká v Prešove.

T : 15.6.- 30.9.2008
14.

Z: Duchoň, Koňařík

Metal inspirations - Inšpirácie v kove, prezentácia prác medzinárodného workshopu organizovaného US Steel a Fakulty umení TU v Košiciach.
T: 28.8.-30.9.2008
Z: Ing. Klíma, doc.Ing. Jarema, CSc.

15. Kaleidoskop- vedecká hračka, výstava netradičných hračiek s názornými ukážkami, vhodná pre

pochopenie jednoduchých fyzikálnych javov určená pre deti a žiakov I. stupňa ZŠ.
T: 12.8. – 12.10.2008
Z: Mgr.Ďuricová, Retter
16. Fínske remeslo a dizajn – organizované v spolupráci STM s UĽUV-om

T: 18.8.-12.10.2008

Z: Ing. Klíma, Retter

17. České osobnosti dejín vedy a techniky –organizované v spolupráci STM s NTM Praha, TM

Brno a Českým spolkom.
T: 3.10.- 30.11.2008

Z: Ing. Schwartzová, Mgr. Ďuricová, Retter

18. Česká republika jako folklórní veľmoc – Usporiadateľ: České centrum

T: 14.10.-30.11.2008

Z: Mgr. Ďuricová, Retter

19. Južná Afrika – foto výstava A. Jirouška: Usporiadateľ: autor

T: 16.10.-6.11.2008

Z: Mgr. Ďuricová, Retter

20. Dni poľskej kultúry – Usporiadateľ: Spolok Poliakov a STM

T: od 11.11.- 31.12. 2008

Z: Mgr. Ďuricová, Retter

Celkový plán výstavnej činnosti vrátane rozmiestnenia a trvania výstav je spracovaný samostatne a je
prílohou tohto materiálu. V rámci efektívneho využitia výstavných priestorov STM počas roka bude
tento plán priebežne doplňovaný podľa záujmu o prenájom voľných priestorov pre rôzne akcie.
T: v texte
Z: Mgr. Ďuricová
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III. VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
V súlade s vypracovanou koncepciou vedecko-výskumnej činnosti v podmienkach STM do roku
2010 zahájiť realizáciu riešenia ústavných úloh po vstupných oponentúrach na úrovni kabinetu pre
dejiny vedy a techniky (DVT), podľa jednotlivých odborov. Kontrola priebežného plnenia úloh bude
uskutočnená z úrovne odborného úseku polročne. Vedecká rada, poradný orgán riaditeľa bude ročne
informovaná o stave plnenia plánovaných ústavných z úrovne kabinetu DVT.
T: v texte
Z: Ing. Lobodová, Ing. Schwartzová
Témy ústavných úloh:
1. Vývoj a dokumentácia rozhlasovej a televíznej techniky na Slovensku.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešitelia: Ing. Roman, Goozová
Náklady v roku 2008 : 20.000,- Sk
2. História, vývoj a konštrukcie leteckých prúdových motorov
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešitelia: Ing. Hájek, Ing. Gazárek
Náklady v roku 2008 : 10.000,- Sk
3. Chémia a chemický priemysel na Slovensku.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ:
Náklady v roku 2008 : 5.000,- Sk

RNDr. Mešterová

4. Dejiny priemyselného dizajnu na Slovensku v 50.- 70. rokoch 20. storočia.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Klíma
Náklady v roku 2008 : 20.000,- Sk
5. Továreň na stroje a železolejáreň Karol Poledniak.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Hako
Náklady v roku 2008 : 10.000,- Sk
6. Vývoj geodetickej techniky v zbierkovom fonde STM a vo fondoch múzeí na Slovensku.
Termín riešenia : 2008 – 2009
Riešiteľ: Ing. Jaremová
Náklady v roku 2008 : 10.000,- Sk
Spoluriešiteľka: Bc.Šullová
7. Zastúpenie československej fotografickej techniky vo fonde STM
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešitelia: Ing. Klíma, Ing. Majerník
8. Dokumentácia priemyselného dedičstva na Slovensku so zameraním na hutnícke
pamiatky.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Lobodová
Náklady v roku 2008 : 10.000,- Sk
9. Plošné zmapovanie priemyselného dedičstva na Slovensku s dôrazom na sklársky
a tehliarsky priemysel.
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Ing. Schwartzová
Náklady v roku 2008 : 10.000,- Sk
10. Slovník historicko- technických pojmov
Termín riešenia : 2008 – 2010
Riešiteľ: Mgr.Žakarovská Ďuricová
Spoluriešitelia: Ing. Klíma, Ing. Lobodová, Ing.Jaremová, RNDr. Mešterová, Semanová,
Ing. Majerník, Ing. Roman, Goozová, Ing. Hako, Tillová, Ing. Gazárek,
Bc. Šullová, Jahodová
Náklady v roku 2008 : 20.000,- Sk
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11. Hlavným riešiteľom odbornej úlohy Hutnícke aktivity rodiny Andrássyovcov na Slovensku
je Hutnícka fakulta TU v Košiciach, spoluriešiteľ: Banícke múzeum a Banícky spolok Bratstvo v
Rožňave. Za predpokladu krytia nákladov na úlohu z grantových prostriedkov sa STM zúčastní tiež ako spoluriešiteľ tejto úlohy.
T: rok 2008
Z: Ing. Lobodová, Ing. Labanič
12. Pripraviť materiál na publikovanie o vedecko-výskumnej činnosti a riešených úlohách v rokoch
2004 – 2007 v odborných periodikách.
T: I. polrok 2008
Z: odborní pracovníci

IV. EDIČNÁ ČINNOSŤ
1. Pripraviť vydanie Zborníka z medzinárodnej konferencie k 200. výročiu narodenia J.M. Petzvala
konanej v októbri 2007 v Spišskej Belej.
T: I. štvrťrok 2008
Z: Ing. Klíma, Bc. Šullová
Náklady: 20.000,- Sk
2. Zabezpečiť vydanie I. čísla múzejného periodika z prehľadu histórie a vývoja vedy a techniky na
Slovensku, významných odborných a prezentačných aktivít STM v poslednom období.
T: máj, december
Z: Ing. Schwartzová, Mgr. Ďuricová a odborní pracovníci
Náklady: 25.000,- Sk
3. Aktualizovať a vydať nových sprievodcov po expozíciách STM v spolupráci s prezentačným
oddelením.
Múzeum letectva všetky expozície
T. marec
Z: Ing. Hájek, Ing. Gazárek
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
T: jún
Z: Ing. Klíma, Ing. Majerník
Z dejín Astronómie a fyziky na Slovensku
T: júl
Z. RNDr. Mešterová, Semanová
Elektrotechnika a energetika v dynamike
T: september
Z: Ing. Roman, Goozová
4. V spolupráci so Slovenským zväzom architektov, zabezpečiť prípravu príspevkov o železiarských
pamiatkách Coburgovcov a malých vodných elektrárňach na Slovensku do pripravovaného IV.diela publikácie Technické pamiatky V – 4,
T. priebežne 2008 - 2010
Z: Ing. Lobodová, Ing. Roman
5. V zmysle publikačného plánu zabezpečiť publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej a inej odbornej činnosti v rôznych odborných periodikách, príspevky na odborných podujatiach uverejňovať v zborníkoch z podujatí. Prezentačné aktivity a propagačné príspevky publikovať v odborných,
regionálnych a celoštátnych denníkov a časopisoch.
T: priebežne
Z: pracovníci odborného úseku
6. V spolupráci pripraviť fotodokumentáciu a textovú časť katalógu Múzeá a expozície STM pre jeho
pripravované vydanie v apríli 2009 na 150. výročie osláv A. Stodolu.
T: december
Z: Mgr.Ďuricová, odborní pracovní, Cisár,
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7.

Vydať medailón pri príležitosti 100.výročia narodenia Dr. Štefana Butkoviča, CSc. o živote a diele
prvého riaditeľa STM a rodáka zo Soľnej Bani pri Prešove.
T: máj
Z: Ing. Jaremová, Duchoň, Mgr. Ďuricová

V. PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
1. Medzinárodný deň múzeí a IV. ročník Noci múzei
Aktivity realizovať v STM na Hlavnej ul.88 a Múzeu letectva v Košiciach, Múzeu dopravy v Bratislave, Kaštieli Budimír, Múzeu J. M. Petzvala, NKP Solivar a v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve. V Bratislave zapojiť sa do aktivity bratislavských múzeí v Košiciach organizovať Noc múzeí v spolupráci s ostatnými múzami v meste. Kultúrne aktivity oživiť historickými dynamickými exponátmi, sprievodným programom (výstavy, premietanie filmov, hry a živá múzejná
show) a nočného kostýmového sprievodu po múzeu.
T. 17. 5. 2008
Z: Mgr.Ďuricová a kolektív
2. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
V rámci Dńa otvorených dverí sprístupniť technické pamiatky a expozície v správe STM, prezentovať aktuálne výstavy a tematické aktivity v expozíciách.
T: september
Z: Mgr.Ďuricová a kol.
V spolupráci s mimomúzejnými inštitúciami organizovať humánne aktivity ako sú:
3 Deň narcisov – akcia na podporu Ligy proti rakovine spojená s Dňom otvorených dverí STM
T: apríl
Z: Mgr.Ďuricová a kolektív
4 . Krajina nádeje – výtvarná súťaž a popoludnie pre zdravotne postihnutú mládež pri príležitosti
Dňa detí za podpory USSteel a Teréne sociálneho centra v Košiciach
T: jún
Z: Mgr.Ďuricová a kolektív
5. Deň otvorených dverí pre zdravotne postihnutých občanov v celom STM
T: 4. 12.2008
Z: Mgr.Ďuricová a kolektív
6. Dni mesta Košíc
V rámci osláv mesta sa spolupodieľať na aktuálnych a tradičných podujatiach, výstavách.
T: máj
Z: Mgr.Ďuricová a kolektív
7. Dni kultúr okolitých štátov
Spolupodieľať sa na aktivitách a výstavách počas Dní bulharskej, českej a poľskej kultúry
T: máj, október, november
Z: Mgr.Ďuricová a kolektív
8. Zabezpečiť návštevníkom, najmä deťom v Múzeu dopravy v Bratislave tradičnú zážitkovú jazdu
parným vlakom po okolí Bratislavy
T: 24.5., 26.7., 23.8. a 6.12.2008
Z: Ing. Kubáček,CSc., Frieidrichová a kol.
9. Spolupracovať pri organizovaní akcie Českého centra - Kinematovlak (premietanie českých
filmov pre deti a školy vo vlaku) pristaveného v priestoroch Múzea dopravy.
T: 28.-29.5.2008
Z: Ing. Kubáček,CSc., Frieidrichová a kol.
10. Pokračovať v spolupráci s konzorciom Retroair pri organizovaní víkendových podujatí spojených s leteckými prehliadkami a ukážkami historickej leteckej techniky a rôznymi atrakciami
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pre deti a mládež. Aktivity uskutočniť z príležitosti Dńa detí a Leteckého dňa v priestoroch
Múzea letectva a areáli medzinárodného letiska v Košiciach.
T: jún, september
Z: Ing. Hájek, Mgr.Ďuricová
11. Intenzívne využívať možnosti planetária v súčinnosti s prezentáciou dejín astronómie a astronomickej techniky v expozícií. Podľa požiadaviek zabezpečiť celoročný program vyučovacích tém
pre školy a verejnosť.
Orientácia na nočnej oblohe, Súhvezdia zvieratníka, Cirkumpolárne súhviezdia, Potulky oblohou,
Z nových poznatkov astronómie pre I. stupeń ZŠ Slnečná sústava a Ako sa slniečko narodilo.
Tieto programy doplniť premietaním filmov a rozprávok s astronomickou tematikou a v rámci rôznych
sviatkov organizovať špeciálne programy počas celého roka
Program planetária na rok 2008
Január Programy pre 8. a 9. ročníky ZŠ, Filmy o bratoch Petzvalových.
Február Programy pre I. stupeň ZŠ. Posedenia pod hviezdnou oblohou planetária, Valentín
pod hviezdami 14.2.
Marec Jarné prázdninové programy 16.3. - Medzinárodný deň planetárií
Apríl
12.4.2008 Deň kozmonautiky
Máj –Jún
Programy pre školské výlety.
Júl –August Letné prázdninové programy
September Jesenná rovnodennosť programy o jesenných súhvezdiach 23.9..
Október
Programy podľa školskej osnovy
November Programy pre 4. ročník ZŠ.
December Zimné súhvezdia
T. priebežne
Z: Semanová, RNDr. Mešterová
12. Pravidelne zabezpečovať podľa požiadaviek z ponuky vyučovacie témy v expozíciách STM a
počas výstav pre rôzne vekové skupiny školskej mládeže a širokú verejnosť. Ponuka tém pre
rok 2008 je nasledovná.
Výroba železa a ocele
Hutnícka expozícia.- model vysokej pece
Ťažba a doprava rudy
Banícka expozícia v podzemí
Od alchýmie k chémii
Expozícia chémie a chemického priemyslu
Vodné a parné turbíny
Expozícia Energetického odd. A.Stodolu
Vývoj písacích strojov
Expozícia vývoj písacích strojov
Nikola Tesla a jeho vynálezy
Expoz. vvsokonapäťových efektov a výstava N.Tesla
T: priebežne
Z: Mgr.Ďuricová, lektori, Ing. Roman
13. Pokračovať v realizácii úspěšných kulturno- vzdelávacích podujatí k významným dňom, výstavám
alebo pri životných jubileách osobnosti vedy a techniky. Realizovať sprievodné aktivity formou odborných prednášok a lektorských výkladov:
260.výr.nar. Antona Ruprechta vedca, chemika a mineralóga – hutnícka expozícia
160. výr. príchodu 1. vlaku do Bratislavy z Viedne – Múzeum dopravy Bratislava
T: priebežne
Z: Mgr.Ďuricová, lektori, Ing. Kubáček,CSc.
14. V spolupráci s kurátormi a vysunutými múzeami, pripraviť informačné materiály a životopisy pre
lektorské výklady. Zabezpečiť prípravu rozšírených a nových vyučovacích tém pre expozície a
sprievodné podujatia pre výstavy a jubileá, pripraviť netradičné aktivity na zvýšenie návštevnosti
T: október
Z: Mgr. Ďuricová, odborní pracovníci
15. Pripraviť harmonogram výroby a osadzovania spomienkových plastík pre 49 osobností vedy a
techniky na Slovensku v priestoroch vstupného koridoru hlavnej budovy STM. V roku 2008 sa
bude jednať o Štefánika, Stodolu, Petzvala, Kerpelyho a Murgaša.
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T: marec, priebežné osadzovanie
Z: Mgr.Ďuricová, Ing. Labanič
16. Pre plánované oslavy 150.výr. nar. A. Stodolu v roku 2009 pripraviť spomienkovú mincu a poštovú známku v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Zväzom filatelistov na Slovensku.
T: podľa požiadaviek
Z: Mgr.Ďuricová, Tillová
17. Uskutočňovať výskumy záujmu múzejného publika o aktivity STM. Testovať a hodnotiť vytypované expozície, výstavy, sprievodné podujatia, komunikáciu a propagáciu v nadväznosti na vývoj
kultúrneho a poznávacieho turizmu, formou rôznych techník a nástrojov pre získavanie informácií.
T: v texte
Z: Mgr. Ďuricová a lektori
18 Zvýšenú pozornosť venovať oslovovaniu a získavaniu mediálnych partnerov a sponzorov pre
jednotlivé projekty, programy a produkty, počas roka a pre budúce obdobie
T: I a IV. štvrťrok
Z: Mgr. Ďuricová
19. Pokračovať v osvedčených formách propagácie cez dostupné reklamné média
- výroba drobnej tlače pre kultúrne podujatia, plagáty propagačné letáky,
- výroba prezentačných nosičov CD a reklamných tabúľ a panelov
- poskytovanie informačných správ a podkladov pre vydavateľov kultúrnych informátorov a prevádzkovateľov internetových portálov s ponukou kultúrnych podujatí
- priebežné spracovanie a aktualizácia informácií na vlastnej webovej stránke
- prezentácia výročnej správy STM
T: priebežne k termínom uzávierky
Z: Bc. Šullová, Tóthová,
20. Rozšíriť doterajšiu spoluprácu s masovokomunikačnými a printovými médiami cez kultúrne rubbriky. Pokračovať v rozširovaní spolupráce s informačnými kanceláriami v mestách Slovenska,
vytypovať cestovné kancelárie a zariadenia v oblasti cestovného ruchu zaoberajúce sa kultúrnou
turistikou, aby sa dostatočne spropagovala činnosť, nové múzeá a expozície.
.
T: II. štvrťrok, trvale
Z : Mgr. Ďuricová, Marciová.
21. Dokončiť spracovanie anglicko- nemecko-poľských textov sprievodcu v Múzeu Petzvala a pripraviť nahrávky sprievodcovských anglických textov pre vysunuté pracoviská v Budimíri, Prešove a
Spišskej Belej.
T: I. polrok
Z:. MVDr. Labancová, Mgr.Ďuricová a odb. pracovníci
22. Rozšíriť formou informačných panelov alebo vitrín propagáciu ponuky všetkých expozícií STM,
vo svojich pobočkách (NKP Solivar, Múzeum dopravy, Kaštieľ Budimír, Múzeum Petzvala v Sp.
Belej. Vybrať priestor a pripraviť harmonogram pre osadzovanie. Osloviť ostatné múzeá, vytypované inštitúcie (Letiská, stanice, hotely a i.) pre osadenie reklamy.
T: I.štvrťrok
Z: Mgr. Ďuricová, Bc.Šullová
23. Modernizovať orientačný systém v budovách STM a pripraviť Manuál dizajn pre STM formou
diplomovej práce cez návrhy študentov Katedry dizajnu TU v Košiciach.
T: II. polrok
Z: Ing. Klíma , Mgr. Ďuricová

VI. ODBORNÁ A METODICKÁ ĆINNOSŤ
1.

Pripraviť a zorganizovať v STM zasadnutie Únie stredoeurópskych múzeí (MUT-u) členských
múzeí z Rakúska, Česka, Poľska, Chorvátska, Slovinska, Srbska, Maďarska a Slovenska, medzinárodnú konferenciu a odborný sprievodný program pre účastníkov.
T: september 2008
Z: Ing. Labanič, Ing. Schwartzová, Ing.Klíma,
Náklady: 250.000,- Sk
Mgr.Ďuricová, MVDr. Labancová, Ing. Jenčík,
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2.

V spolupráci s Mestom Prešov zorganizovať odborný spomienkový seminár v priestoroch NKP
Solivar a pripraviť výstavu o živote a diele Dr. Štefana Butkoviča, CSc., pri príležitosti 100. výročia
narodenia
zakladateľa a prvého riaditeľa STM, priekopníka technického múzejníctva na
Slovensku a rodáka v Soľnej Bani pri Prešove
T: 20.5.2008
Z: Ing. Jaremová, Duchoň, Bc.Šullová
Náklady: 50.000,- Sk

3.

Sledovať a aktívne sa zúčastňovať na príprave a realizácii rôznych odborných podujatí organizovaných inými inštitúciami. Vystúpeniami prezentovať na týchto podujatiach činnosť STM.
T: počas roka 2008
Z: odborní pracovníci, Ing. Schwartzová

4.

V rámci projektu Európska železná cesta v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom obnoviť registráciu Združenia Slovenská železná cesta, aktualizovať členskú základňu a Stanovy Združenia.
T: marec
Z: Ing. Labanič, Ing. Lobodová

5.

Spolupracovať na projekte Banská cesta so Združením Banské cechy a spolky B. Štiavnica.
T: priebežne
Z: Ing. Lobodová, Ing. Jaremová

6. Pokračovať v spolupráci na spoločnom projekte Cesta soli v Karpatskej doline- Kultúrne a
technické dejiny soli s ENC00P Kkt Budapest a Olajipari Múzeum Zalaegerszeg po schválení
finančného príspevku z európskych fondov.
T : priebežne
Z : Ing. Labanič, Ing. Lobodová, Ing. Jaremová
6.

Pokračovať v spoločnom projekte Cez mikrokozmus do makrokozmu s Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, po schválení finančného príspevku z Európskych fondov v rámci
výzvy pre podporu v oblasti výskumu, vývoja a popularizácie vedy.
T : priebežne
Z : RNDr. Mešterová, Ing. Lobodová

7. Pri riešení konkrétnych odborných úloh i príprave aktivít z eletroenergetiky - vysoké napätie,
programovo využívať zmluvný vzťah a rozbehnutú spoluprácu s Katedrou elektroenergetiky TU
VSE RWE a. s. v Košiciach a s firmou SOBA Lasers, Hlohovec. V metodickej činnosti pokračovať v príležitostnom odbornom lektorskom výklade v dynamickej expozícii Siene vysokonapäťových efektov.
T: priebežne
Z. Ing. Roman, Goozová
8.

Spolupracovať a poskytovať konzultačné a odborné poradenstvo Pamiatkovému úradu SR
opierajúce sa o výsledky vedecko-výskumnej a dokumentačnej práce v STM, pri riešení ochrany
objektov historických priemyselných areálov a priemyselného dedičstva v rámci Slovenska.
T: priebežne
Z: Ing. Lobodová, Ing. Schwartzová, odborní pracovníci

9.

Poskytovať odbornú a metodickú pomoci na základe požiadaviek múzeám a inštitúciám v oblasti
dokumentácie dejín vedy, výroby a techniky, rôznych oblastiach múzejnej činnostia k problematike ochrany a využitia technických pamiatok in- situ.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci

10. V odbornej činnosti programovo využívať pri riešení konkrétnych úloh i príprave aktivít zmluvný
vzťah a spoluprácu s:
Technickou univerzitou v Košiciach
Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach
SAV UEF v Košiciach, SAV HÚ v Bratislave
ŽSR pri príprave aktivít Dopravného múzea v Bratislave
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VSE RWE, a.s. Košice
US Steel Košice
NTM Praha
TM Brno
OMM Budapest
Múzeum Lotnictva Polskiego Krakow
TM Wien
DM München
11. Poskytovať odbornú konzultačnú činnosť pri riešení diplomových a doktorandských prác štu-

dentov technických a iných univerzít, ak sú témy diplomových prác zamerané na problematiku
dejín vedy a techniky s možnosťou využitia výsledkov v odbornom programe STM.
T: priebežne
Z: odb. pracovníci

12. Naďalej sa aktívne zapájať do činnosti odborných spoločností, organizácií a ústavov, ktoré plnia
úlohy v oblasti dokumentácie dejín vedy a techniky a členstvo využívať pre propagáciu činnosti
STM. Spoločnosť pre DVT pri HÚ SAV, vedecké rady pri múzeách a univerzitách, Ústav dejín vied
T: priebežne
Z: odborní pracovníci a vedenie STM
13. UMB B. Bystrica, členstvo v redakčných radách, poradných zboroch pre tvorbu zbierok z dejín
techniky, Výbor ZMS, Národný trust Slovenska- výbor pre priemyselné dedičstvo, Medzinárodná
organizácia MUT, CIMISET a ECSEI.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci a vedenie STM
VII. INVENTARIZÁCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
V zmysle Zákona č.115/1998 Z. z. zákonom NR SR č. 387/2001Z.z. Vyhláškou MK SR č.342/1998
Z.z., Vyhláškou č. 557/2004 Z. z. a zákonom NR SR č. 49/2002 Z.z. a vnútroorganizačnou Smernicou
pre správu a ochranu múzejnej zbierky v správe STM v Košiciach, čl. 4, odst. 2, uskutočniť cez inventarizačnej komisie nasledovné inventarizácie odborných fondov
1. Strojárstvo – kancelárske a polygrafické stroje.
T. marec
Z: Tillová, Ing. Gazárek, Ing. Jaremová, Grofová
2. Geodézia, kartografia.
T: máj

Z: Ing. Jaremová, Grófová, Tillová, Jahodová

3. Kinematografická, fotografická technika - Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej.
T: júl
Z: Ing. Majerník, Ing. Klíma, Grófová, Ing.Lobodová.
4. Dopravné Múzeum Bratislava.
T: október 2008

Z: Ing. Kubáček,CSc., Szabová, Grofová, Ing. Lobodová

5. Kategorizáciu zbierkových predmetov realizovať v súlade so Zákonom č.387/2001Z.z., vnútroorganizačným a rokovacím poriadkom Kategorizačnej komisie. Rokovanie komisie uskutočniť
súbežne s rokovaním Komisie pre tvorbu zbierok.
T: polročne
Z: Ing. Klíma, Grofová a správcovia zbierok
6. Návrhy na zaradenie zbierok a zbierkových predmetov do príslušných kategórií spracovať súbežne s predkladaním návrhov na nadobúdanie zbierok do fondu STM Komisii pre tvorbu zbierok.
T: podľa zasadnutia komisie
Z: správcovia zbierok, Grófová
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7. Využívať pravidelnú inventarizáciu zbierkového fondu na prehodnocovanie zaradenia zbierkových
predmetov do príslušných kategórií, najmä zbierok nadobudnutých v staršom období.
T: priebežne
Z: správcovia zbierok a komisia
VIII. ZAHRANIČNÉ STYKY
Česká republika
Praha- Národné technické múzeum. Študijný pobyt v rámci zmluvy o spolupráci.
Počet osôb: 3
Ing. Klíma, Ing. Roman, Ing. Lobodová
Termín: II. polrok 2008
Počet dní : 5
Náklady: 15.000,- Sk
Praha Kbely - Vojenský historický ústav - Študijná cesta
Počet osôb: 2
Ing. Hájek, Ing. Gazárek
Termín : II. polrok 2008
Počet dní: 2

Náklady: 6.000,- Sk

Brno- Technické múzeum - Študijný pobyt v rámci zmluvy o spolupráci
Počet osôb: 4
Kováč, Fírerová a Ing. Hako, Hlávková
Termín: I. a II. polrok 2008
Počet dní : 5 a 3
Náklady: 8.000,- Sk
Maďarsko
Budapest – Országos Muszaki múzeum Štúdijná cesta do Múzea elektrotechniky, Múzeum televízie a Palác divov
Počet osôb : 3
Ing. Roman, RNDr. Mešterová, Goozová
Termín: I. polrok
Počet dní: 3
Náklady: 10.000,- Sk
Várpalota – OMM- Štúdijný pobyt v Chemickom múzeu
Zalaegerszeg – MOL – Múzeum naftového priemyslu
Počet osôb: 2
RNDr. Mešterová, Semanová
Termín: II. polrok 2008
Počet dní spolu: 4
Náklady: 6.000,Nemecko
Mníchov - Deutsches museum – Štúdijná cesta a návšteva novej expozície fotografickej a kine
matografickej techniky, v súvislosti s reinštaláciou Múzea J.M.Petzvala.
Počet osôb: 2
Ing. Klíma, Ing. Majerník
Termín: I. polrok 2008
Počet dní : 3
Náklady: 25.000,- Sk
Srbsko, Chorvátsko
Beograd, Zágreb - Prezentácia výstavy „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“
Počet osôb: 5
Ing. Labanič, Ing. Klíma, Retter, Ing. Schwartzová
Termín: I. a II. polrok 2008
Počet dní spolu: 12
Náklady: 150.000,- Sk
Dánsko
Kodaň - Účasť na zasadnutí CIMUSETU
Počet osôb: 2
Termín: II. polrok

Ing. Labanič + 1
Počet dní :

Náklady: 30.000,- Sk

IX. MATERIÁLNO-TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE
1. Zabezpečiť modernizačné práce expozície fotografickej techniky v Múzeu J.M.Petzvala v Sp.Belej.
T: 3.9. - 30.11.2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 2.200.000,- Sk
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2. Pripraviť práce na modernizáciu technickej pamiatky Hámor Medzev. V rámci I. etapy vykonať
stavebné práce na oprave šindľovej strechy a výrobu drevenej nádrže a vodných kolies
T: 31.12.2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 1.550.000,- Sk
3. Realizovať novú expozíciu Vývoj geodetickej techniky a kartografie na Slovensku v priestoroch
I. poschodia budovy Hlavná 88, vrátane stavebných úprav 3 miestností.
T: I. polrok 2008
Z. Ing. Jenčík
Náklady 2.500.000,- Sk
4. V rámci I. etapy modernizácie expozície „Energetického oddelenia A.Stodolu, pripraviť a zabezpečiť stavebné úpravy priestorov expozície
T: III. štvrťrok 2008
Z. Ing. Jenčík
Náklady: 950.000,- Sk
5. Zabezpečiť modernizačné práce na expozícii Elektrotechnika a energetika v dynamike, vrátane
realizácie stavebných úprav na prízemí budovy Stará AB.
T: III. štvrťrok 2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady : 1.000.000,- Sk
6. Dokončiť rekonštrukciu hangáru č. 5 získaného prevodom správy majetku od VHÚ v Bratislave,
stavebne upraviť hangár a tým vytvoriť priestor pre realizáciu expozície Kozmonautiky a astronautiky.
T. 31.5. 2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady 1.800.000,- Sk
7. Zabezpečiť inštaláciu EPS a EZS v Múzeu J.M. Petzvala v Spišskej Belej
T: 30.9.2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 150.000,- Sk
8. Realizovať doplnenie kamerového systému v novo pripravovanej expozícií „Vývoj geodetickej
techniky a kartografie na Slovensku
T. I. polrok 2008
Z. Ing. Jenčík
Náklady: 20.000,- Sk
9. V priebehu roka pripraviť projekt dobudovania špecializovaného konzervátorského a reštaurátorského pracoviska a veľkoplošného depozitára v priestoroch Múzea letectva.
T: v texte
Z: Ing. Jenčík
Náklady pre rok 2009: 800.000,- Sk
2010: 5.000.000,-Sk
10. Pripraviť projekt na obnovu a revitalizáciu technickej pamiatky Huta Karol vo Vlachove.
T: v priebehu roka 2008 (2009)
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 800.000,11. Pripraviť projekt vybudovania vedecko-technického centra pre deti a mládež v priestoroch STM
Košice, Hlavná 90.
Z: Ing. Jenčík
T: v priebehu roka 2008 (2009)
Náklady: 1.600.000,- Sk
12. Pripraviť projekt rekonštrukcie objektu Sklad soli v priestoroch NKP Solivar
T: v priebehu roka 2008 (2009)
Z: Ing. Jenčík
Náklady 5.000.000,- Sk
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13. V rámci opráv a údržby vykonať opravu vonkajšej fasády na objekte Varňa v NKP Sollivar
T: I. polrok 2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 500.000,- Sk
14. Realizovať zateplenie vstupných otvorov na objekte „Garáže“ v Múzeu letectva v Košiciach
T: I. štvrťrok 2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady : 200.000,- Sk
15. V objekte Múzea kinematografickej techniky rodiny Schusterovej v Medzeve modernizovať súčasné vykurovanie objektu realizovaním plynovej prípojky a inštalovaním rozvodov plynového
vykurovania. V priestoroch múzea inštalovať EZS a EPS.
T: I. polrok 2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 500.000,- Sk
16. Vyriešiť jednotný informačno-orientačný systém v budovách STM Košice (centrálny orientačný
panel a nadväzné usmernenie) pre návštevníkov múzea. Využiť na to spoluprácu s Katedrou
dizajnu TU Košice
T: I. polrok
Z: Ing. Klíma, Ing.Jenčík
Náklady : 50.000,- Sk
17. Pre prezentačné účely v budovách Hlavná 88 a 86 v Košiciach obstarať 2 ks LCD televízorov
s uhlopriečkou 106 cm, 2ks DVD prehrávačov a 8 ks reproduktorov pre Múzeum letectva.
T: I. štvrťrok 2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 60.000,- Sk
18.V rámci schváleného verejného obstarávania rezortu MKSR prostredníctvom organizácie Eurodeal, zabezpečiť 2 ks výkonnej multifunkčnej reprografickej techniky na personálne oddelenie
a sekretariát riaditeľa.
T: I. štvrťrok 2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 100.000,- Sk
16. V rámci schváleného verejného obstarávania rezortu MK SR prostredníctvom spoločnosti Interlan
a zakúpiť 5 ks PC pre úsek riaditeľa, 3 ks PC pre ekonomicko-prevádzkový úsek a 6 ks PC pre
úsek hlavnej činnosti.
T: I. štvrťrok 2008
Z: Ing. Jenčík
Náklady: 300. 000,- Sk
17. Zabezpečiť drobné opravy poškodenej omietky v areáli I. nádvoria, obnoviť náter mreže do bane,
pripraviť základy pre osadenie veľkorozmerných exponátov na zadnom nádvorí STM v rámci modernizácie expozície A. Stodolu.
T: II. polrok 2008
Z: Ing. Jenčík, Ing. Hako
Náklady: 50.000,- Sk
18. Pre bezproblémové zabezpečovanie úloh a zvyšovanie kvality konkrétnych prác priebežne podľa
potrieb zabezpečiť nevyhnutý materiál, techniku a zariadenia:
- veľkoplošný skener pre potreby centrálnej evidencie a fotolaboratória s možnosťou
skenovania diapozitívu a negatívu pre účely digitalizácie zbierkových predmetov
- skener na propagačné potreby oddelenia prezentácie
- záložné zdroje na PC a 30 ks USB kľúčov s kapacitou min. 1 GB.
- materiál, nástroje a prístroje do dielní konzervátorsko-reštaurátorskej, stolárskej a
elektrikárskej
- kovových regálov do depozitárov a účelových skriniek na uloženie plošných materiálov
(mapy, plány, výkresy, ap.) podľa špecifikácie odb. referátov
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- knižné regále 10 ks (2,35x1x0,25 m),
- doplniť výstavný fundus Profi AC v prevedení hliník, vymieňať postupne opotrebované
a poškodené časti výstavného fundusu
- doplniť IKEA rámy rozmerov 100 x 70 a 70 x 50 pre účely prezentácie plošných dokumentov
a výtvarných diel
- zabezpečiť výrobu konkrétnych zvyšovákov pre výstavné a prezentačné účely.
T: priebežne
Z: Ing. Jenčík , pracovníci EPÚ
Náklady: 150.000,- Sk
19. Zakúpiť odborné zahraničné katalógy a publikácie, ktoré budú využité pri identifikácii zb. predmetov kinematografickej, projekčnej techniky a iných zbierok STM.
T: priebežne
Z: odborní pracovníci, knižnica
20. Obmeniť nábytok a vybavenie inšpekčnej izby v Múzeu J.M.Petzvala v Spišskej Belej pre služobné cesty zamestnancov a jeho využitie na výmenné pobyty v rámci spolupráce s domácimi a zahraničnými múzeami.
T: II. polrok 2008
Z: Ing. Jenčík
X. PERSONÁLNE OTÁZKY
Posilniť stav STM o 3 pracovníkov pre zabezpečenie prevádzky a plnenia základných funkcií nových
múzeí v nasledovných odborných činnostiach:
- lektor – Múzeum letectva
- lektor a správca – Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej a Hámor v Medzeve
XI. KONTROLNÁ ČINNOST
1. Pravidelnú kontrolnú činnosť zabezpečovať prostredníctvom vedúcich pracovníkov zodpovedných za činnosť a výsledky jednotlivých úsekov, útvarov, múzeí , ako neoddeliteľnej súčasti riadiacej práce
T: trvalý
Z: vedenie STM
2. Hlavnú pozornosť v oblasti kontrolnej činnosti zamerať na kontrolu plnenia Plánu hlavných úloh
múzea a hospodárne vynakladanie prostriedkov v jednotlivých oblastiach. Zhodnotenie vykonávania úloh realizovať 2x ročne formou polročných správ z oddelení a formou Výročnej správy
na konci roku, podľa požiadavky MK SR
T: v texte
Z: Ing. Schwartzová, Ing. Jenčík
3. Vypracovať tematický plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok pre jednotlivé oblasti múzejnej
činnosti. Zabezpečiť realizáciu plánovaných i mimoriadnych kontrol. Správy z kontrol predkladať
vedeniu s návrhmi opatrení na odstránenie nedostatkov.
T: v zmysle plánu
Z: JUDr. Žuffová

Spracovala:
Ing. Agnesa Schwartzová – NHČ

Schválil:
Ing. Eugen Labanič - riaditeľ
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