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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

Sídlo organizácie:

Hlavná 88, 040 01 Košice

Pobočky
a vysunuté pracoviská:

Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 811 05 Bratislava
Múzeum letectva, Letisko 041 75 Košice
Múzeum J. M. Petzvala, Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej,
Štósska 14, 044 25 Nižný Medzev
Kaštieľ v Budimíre, 044 43 Budimír
Národná kultúrna pamiatka Solivar, Zborovská 2/A, 080 05 Prešov
Hámor v Medzeve, Štósska 68, 044 25 Medzev

Zriaďovateľ:

Ministerstvo kultúry SR

Zriaďovacia listina:

MK 1426/2010-10/5882

IČO:

31297111

Dátum zriadenia:

20. jún 1947

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia

Štatutárny zástupca:

Ing. Eugen L a b a n i č

Členovia vedenia:

Ing. Eugen Labanič
generálny riaditeľ STM

Ing. Agnesa Schwartzová
námestníčka GR pre hlavnú činnosť

Ing. Slavomír Jenčík
námestník GR pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť

Mgr. Ján Melich
námestník GR pre marketing a prezentáciu

JUDr. Helena Žuffová
tajomníčka

Ing. Dagmar Lobodová
vedúca oddelenia dejín vedy, výroby a techniky I.

Ing. Ladislav Klíma
vedúci oddelenia dejín vedy, výroby a techniky II.

Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová
vedúca oddelenia prezentácie

Telefón:
Fax:
E-mail:
Web stránka:

055/ 62 236 65, 055/62 240 35 – 36
055/62 259 65
stmke@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
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Hlavné činnosti STM:
-

Budovanie zbierkového fondu, odbornej knižnice a archívu
Odborná správa, evidencia, dokumentácia a ochrana zbierok dejín vedy a techniky
Prezentácia zbierkového fondu, expozičná a výstavná činnosť
Vedecko-výskumná činnosť
Edičná činnosť
Odborná činnosť v oblasti múzejnej dokumentácie a prezentácie dejín vedy a techniky
Výchovno-vzdelávacia a propagačná činnosť

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslanie Slovenského technického múzea
Slovenské technické múzeum (STM) je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou
pre oblasť dejín techniky a exaktných vied. Plní funkciu odborno-metodického a koordinačného
strediska pre múzeá technického zamerania v Slovenskej republike. Základným poslaním múzea
je na základe prieskumu a vedeckého výskumu vykonávať základné odborné múzejné činnosti,
získavať, vedeckými metódami zhodnocovať, skúmať, ochraňovať, využívať a prezentovať
zbierkové predmety, zbierky a dokumentačné materiály viažuce sa ku komplexnej dokumentácii
dejín a vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a k podielu
Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho
dedičstva. Zbierkové predmety, odbornú dokumentáciu k nim a poznatky získané ich odborným
spracovaním prezentuje najmä prostredníctvom stálych expozícií a krátkodobých výstav, vlastnej
publikačnej, vzdelávacej a prednáškovej činnosti doma i v zahraničí a ďalšími kultúrno-výchovnými
aktivitami určenými pre najširšiu verejnosť, vrátane detí a mládeže.
Vo svojej špecializácii sa zameriava na starostlivosť o vybrané technické pamiatky vedy, výroby
a techniky na území SR. Poskytuje informačné, odborno-poradenské a ďalšie odborné služby.
Strednodobý výhľad Slovenského technického múzea
Strednodobý výhľad STM nadväzuje na pozitívne výsledky práce z prechádzajúcich rokov i prijatú
Stratégiu rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011, ktorej cieľom je odstrániť nedostatky a zlepšiť
podmienky práce v múzeu. Reflektuje tiež analýzy skutkového stavu a predstavy o činnostiach
a samotnej podobe múzea, vychádzajúc z reálnych priestorových, finančných a personálnych
možností.
Za silnú stránku STM možno považovať 65 ročnú existenciu a tradíciu, pričom múzeum si
vybudovalo významné postavenie doma i v zahraničí. Múzeum disponuje bohatým zbierkovým
fondom a spravuje vybrané nehnuteľné technické pamiatky. Kvalifikované personálne a odborné
zázemie i zvyšujúca sa návštevnosť signalizujú význam úlohy múzea pre voľnočasové využitie
v rámci kultúrneho turizmu.
Za slabú stránku možno považovať pretrvávajúci problém, ktorým je nerovnováha medzi hodnotou,
jedinečnosťou spravovaného kultúrneho dedičstva a disponibilnými zdrojmi na jeho správu
a ochranu, podporu výskumu, propagáciu a prezentáciu múzea.
Medzi ohrozenia by sme mohli zaradiť prehlbovanie rozporov medzi skutočnou potrebou reálnych
finančných zdrojov na zabezpečenie múzejných činností, resp. záchranu kultúrneho dedičstva
a možnosťami, ktoré môže poskytnúť rezort Ministerstva kultúry SR v dôsledku krízy. Za negatívny
faktor do budúcnosti možno označiť aj zvyšujúci sa nezáujem časti obyvateľstva o svoju minulosť
ako dôsledok konzumného spôsobu života spoločnosti – trendu, ktorý je možné eliminovať v úzkej
spolupráci škôl, rodiny a múzea, pri vytvorení dostatočnej štátnej podpory.
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STM bolo v roku 2010 po organizačnej stránke pretransformované na generálne riaditeľstvo
s dvomi špecializovanými múzeami (Múzeum dopravy v Bratislave a Múzeum letectva
v Košiciach). Medzi dlhodobo plánované zámery možno zaradiť vybudovanie expozície riečnej
a lodnej dopravy v Bratislave. Koncom roku 2011 v rámci prvej etapy bola vytvorená nová
expozícia „História baníctva na Spiši“ v Energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi.
Zároveň bol pripravený a podaný projekt Vedecko-technického centra pre deti a mládež. Obe
novovytvorené pracoviská si budú vyžadovať aj personálne obsadenie 6 pracovných miest. Je
potrebné uvažovať so zvýšeným príspevkom zo štátneho rozpočtu na prevádzku a mzdy
personálu týchto pracovísk a neskôr hľadať aj inú formu doplňujúceho financovania. Ďalším zo
zdrojov pre financovanie sú mimorozpočtové prostriedky (Nórsky a Švajčiarsky finančný
mechanizmus, štrukturálne fondy Európskeho hospodárskeho priestoru, rôzne granty). V prípade
úspešných projektov by sme finančné prostriedky využili na obnovu technických pamiatok,
prezentačné a edukačné aktivity, ktoré podporia výchovu a vzdelávanie mládeže. Vlastné príjmy
získané z prenájmov a zo vstupného, budú naďalej využívané na krytie nevyhnutných nákladov
v oblasti prezentačnej činnosti, ale aj opráv a údržby prevádzkovaných objektov múzea. Aby sme
tieto do budúcnosti navýšili, potrebujeme ponúknuť ďalšie služby verejnosti. Budeme sa usilovať
aj o získanie sponzorských príspevkov a darov, hoci v dôsledku svetovej finančnej krízy
predpokladáme v budúcnosti menšiu podporu projektov múzea v tejto oblasti.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v roku 2011 STM osvedčenie
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Získanie akreditácie vedecko-výskumného pracoviska
umožňuje múzeu vstupovať a participovať na projektoch s partnerskými inštitúciami ako sú
SAV, vysoké školy a univerzity.
V rámci mzdovej politiky zásadnú pozornosť bude treba venovať finančnému ohodnoteniu najmä
odborných zamestnancov. Je potrebné pristúpiť k platovému auditu a zreformovať pravidlá
odmeňovania z vlastných zdrojov tak, aby bolo možné takýmto spôsobom motivovať
spolupracovníkov na chode a rozvoji inštitúcie.
V súvislosti so vzdelávaním je žiaduce pokračovať v školení odborných pracovníkov v rámci
národného projektu Múzeá 3. generácie vo všetkých oblastiach múzejnej činnosti (odborná správa
a ochrana zbierok, marketing, styk s verejnosťou, manažment). Múzeum podporí aj ďalšie
zvyšovanie odbornej kvalifikácie formou postgraduálneho a doktorandského štúdia a jazykových
kurzov stálych zamestnancov.
Za prioritné ciele STM v krátkodobom výhľade možno vytýčiť:
- Cieľavedomou akvizičnou činnosťou rozširovať a doplňovať zbierkový fond o predmety
dokumentujúce vývojové etapy v rámci jednotlivých technických odborov. Zamerať sa na
zbierkové predmety, ktoré budú využité pri modernizácii a inštalácii nových expozícií. Pri
získavaní zbierok vo väčšej miere využívať formu daru resp. prevodu od fyzických
a právnických osôb.
- Pokračovať v prácach na projekte CEMUZ, retrospektívnej digitalizácii a rekatalogizácii zbierok
v aplikácii ESEZ 4G a tvorbe výkladového slovníka múzejnej terminológie za oblasť
technických vied.
- Na základe zmluvného vzťahu medzi STM Košice a Múzeom SNP Banská Bystrica podieľať sa
na národnom projekte „Digitálne múzeum“. Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie digitalizácie
vytypovaných múzejných zb. predmetov z fondu STM.
- Vykonať komplexnú rekonštrukciu Hangáru č. 1, ktorá vytvorí vhodnejšie podmienky pre
modernizáciu expozície „Počiatky letectva a leteckej techniky do roku 1945“.
- Zrealizovať výstavný projekt „90 rokov plavby po Dunaji na Slovensku“ v Múzeu dopravy.
- Pokračovať v budovaní novej expozície „História baníctva na Spiši“ vo vysunutej expozícii STM
v Spišskej Novej Vsi.
- Zrealizovať „Vedecko-technické centrum pre mládež“ v rámci projektu ROP 7 Košice Interface
2013 EHMK.
- Doriešiť problém bezpečného a kvalitného uloženia zbierok v súvislosti s premiestňovaním
a sťahovaním zbierok, ktoré boli umiestnené v depozitári na Hlavnej 90.
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- Pripraviť priestory pre dočasný depozitár Múzea dopravy v Bratislave, zabezpečiť demontáž,
presun a uloženie exponátov z deinštalovanej expozície cestnej dopravy do skladu č. 2, po
začatí prestavby predstaničného námestia pred generálnou obnovou priestorov múzea.
- Z výstavných projektov pripraviť a zrealizovať výstavu „Leonardo da Vinci – geniálny
vynálezca“ a výstavu „Majstri ducha – priekopníci vedy a techniky na Slovensku “ v STM.
- Na vysunutých pracoviskách realizovať výstavy a aktivity v súlade s Plánom hlavných úloh
STM na rok 2012.
- Spropagovať kultúrne dedičstvo Slovenska v Dánsku prostredníctvom putovnej výstavy
„Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“.
- Pokračovať v riešení vedecko-výskumných úloh orientovaných na spracovanie dejín vybraných
priemyselných odvetví a priemyselného dedičstva.
- Posilniť marketingové a propagačné aktivity pre nosné projekty (Noc múzeí, Deň detí
a významné výročia a dni).
- Zabezpečovať sprievodné a edukačné aktivity pre rôzne vekové a záujmové skupiny
návštevníkov v rámci systematickej výchovy a vzdelávania detí a školskej mládeže v múzeu.
- Realizovať komplexnú rekonštrukciu webstránky STM.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské technické múzeum Košice uzatvorilo dňa 22.
12. 2010 kontrakt pod číslom MK – 270/2010/17 284.
Kontrakt bol uzatvorený na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností :
a) Zabezpečenie vykonávania základných odborných činností
b) Realizácia vybraných krátkodobých prezentačných aktivít a vedecko – výskumnej činnosti
c) Sprístupňovnie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
V zmysle článku III. kontraktu, bod 2.1 bol stanovený príspevok zo štátneho rozpočtu na bežné
výdavky vo výške 815 560 €.
V zmysle článku IV. kontraktu, bod 4.c – prijímateľ Slovenské technické múzeum Košice sa
zaviazalo dosiahnúť rozpočtované vlastné výnosy z hlavnej a vedľajšej činnosti vo výške
140 000 €.
Podľa predmetu kontraktu za rok 2011 bolo realizovanie základných odborných činností
zabezpečené nasledovne :
Príloha č. 1a k Tabuľke č. 2 kontraktu / v Eur /
Členenie výdavkov
Výdavky celkom

Spolu 600 – bežné
výdavky

944 560

Z prostriedkov ŠR
kontrakt skutočnosť

804 560

890 896

Z tržieb a výnosov
kontrakt skutočnosť

140 000

126 656

Stanovený príspevok kontraktu zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky nezohľadňoval potreby na
realizovanie základných odborných činností . V závere roku Ministerstvo kultúry SR vykonalo
rozpočtové opatrenia s úpravou ( zvýšením ) záväzných ukazovateľov na rok 2011 nasledovne :
- v kategórií mzdy a platy
39 457 €
- v odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie
14 338 €
- v kategórií tovary a služby
7 524 €

Podľa predmetu kontraktu bolo realizovanie vykonávania krátkodobých prezentačných aktivít a
vedecko-výskumnej činnosti zabezpečené nasledovne :
Príloha č. 1b k Tabuľke č. 2 kontraktu
Členenie výdavkov
Výdavky celkom

Spolu 600
– bežné výdavky

11 000

Z prostriedkov ŠR
kontrakt skutočnosť

11 000
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11 000

Z tržieb a výnosov
kontrakt skutočnosť

-

-

Na realizovanie krátkodobých prezentačných aktivít a vedecko – výskumnej činnosti sú
v kontrakte vyčlenené prostriedky štátneho rozpočtu v objeme 11 000 €. V skutočnosti boli
bežné výdavky čerpané v plnom rozsahu na špecifikované činnosti nasledovne :
- Noc múzeí v Slovenskom technickom múzeu
- Výstava „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“ v Estónsku
- Vedecko-výskumná činnosť
- Interaktívna hra o vedcoch a vynálezcoch Strednej Európy – CESA

3 000 €
3 500 €
1 500 €
3 000 €

Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
Podľa ročného zúčtovania kultúrnych poukazov, protokol P7 – Slovenské technické múzeum
Košice za vyúčtované obdobie od 19. 8. 2011 do 18. 11. 2011 realizovalo odber kultúrnych
poukazov v množstve 10 775 ks. Rozpočtovým opatrením č 4 zo dňa 27. 12. 2011, Ministerstvo
kultúry vykonalo úpravu ( zvýšenie ) záväzného ukzovateľa bežných výdavkov na rok 2011 vo
finančnej čiastke 10 775 € .

3.1 ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Akvizičná činnosť
V roku 2011 nadobudlo STM do svojho zbierkového fondu celkovo 40 prírastkov, z toho 28 kusov
predmetov vlastným výskumom a 12 kusov formou daru. V sledovanom období nebola akvizičná
činnosť STM podporená formou účelovej dotácie od zriaďovateľa, čo značne odmedzilo jej
plánovanú realizáciu. Komisia na tvorbu zbierok (KTZ) zasadala aj z toho dôvodu len jedenkrát
dňa 20.12.2011, za účelom posúdenia návrhov na nadobudnutie zbierkových predmetov výlučne
formami bez finančnej náročnosti pre STM. Z týchto dôvodov rozdiel oproti záväznému
ukazovateľu činnosti STM (60 ks zbierkových predmetov) stanovenému v kontrakte uzatvorenom
medzi MK SR a STM na rok 2011, činí 20 ks zbierkových predmetov.
Do KTZ bol namiesto prof. Jána Fabiána, CSc. nominovaný prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. Z Fakulty
BERG TU v Košiciach. Do zbierkového fondu STM bolo prednostne formou vlastného zberu alebo
darom nadobudnutých 40 evidenčných jednotiek, čo predstavuje 40 kusov zbierkových predmetov
v nadobúdacej hodnote 2.480,- €.
Prírastky zbierkového fondu Slovenského technického múzea v Košiciach
za obdobie roku 2011 a zároveň KTZ 01-11 zo dňa 20.12.2011

Zbierkový fond

Prírastky
spolu

Vlastný zber /
prieskum

Kúpa

Výmena
prevod

Dar

Pôvodný
inventár

Nadobúda
cia
hodnota

Fin. hod.
použitá
z účel.
prostr.
na
akvizíciu
€ (EUR)

inv.j.

ks

inv.j.

ks

inv.j.

Ks

inv.j.

ks

inv.j.

ks

inv.j.

ks

ASTRONÓMIA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BANÍCTVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BA-DOPRAVA.

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

200,- €

-

ELEKTROTECH.

15

15

-

-

15

15

-

-

-

-

-

-

1.070,- €

-

FOTO – KINO

7

7

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

480,- €

-

FYZIKA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GEODEZ.-KART.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HODINÁRSTVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HUTNÍCTVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CHÉMIA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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KOVÁČSTVO

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

200,- €

-

LETECTVO

13

13

-

-

13

13

-

-

-

-

-

-

150,- €

-

MÚZEM MEDZEV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRIEM. DIZAJN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RÔZNE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STROJÁRSTVO

3

3

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

380,- €

-

KANCEL. STROJE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

-

-

28

28

12

12

-

-

-

-

2.480,- €

-

SPOLU:

Z významných akvizícií za jednotlivé zbierky možno uviesť:
Foto-kino
Prototyp fotoaparátu z Optikotechny Přerov, ktorý bol pripravovaný do výroby v rokoch 1934-1940,
a na vývoji ktorého sa podieľal otec darcu Jozef Priesol (1903 – 1972) z Hodruše Hámrov.
Konštrukčným prevedením ide o neštandardný fotoaparát systému Leica na zvitkový
neperforovaný film 35 mm. Súčasťou telesa fotoaparátu sú tri vymeniteľné objektívy zn. Belar,
Benar a Tessar.
Strojárstvo
Predvojnovú výrobu československého strojárskeho spotrebného priemyslu dokumentuje práčka
s odstredivkou zn. SKRAT typ P-8, ktorá bola vyrábaná vo firme Skrat Zábřeh, závod Šumperk.
Formou daru z firmy SVITOSTROJ, a.s. Svit bol získaný funkčný, dnes už historický buchar AJAX
2, ktorý šíril dobré meno strojárskej a hutníckej výroby v Prakovciach. Počiatky výroby týchto
bucharov sa datujú do obdobia po vzniku I. ČSR.
Elektrotechnika
Sovietsky čiernobiely televízor Temp 2 reprezentuje počiatky výroby spotrebnej elektroniky
v bývalom východnom bloku. Vnútorná štruktúra i okrúhla obrazovka s priemerom 40 cm
s kovovým kónusom nesie znaky vojenskej výroby a techniky z rokov 1955 a 1956.
Zo strednej zdravotníckej školy v Košiciach bola získaná kolekcia röntgenových lámp a jedna
terapeutická rtg lampa z produkcie bývalého podniku Chirana z obdobia 50. a 60. rokov 20.
storočia.
Odborná evidencia
V priebehu roka pokračovali práce na elektronickej evidencii zbierkových predmetov, ktorá je
v súlade s legislatívou SR realizovaná prostredníctvom elektronického katalogizačného systému,
konkrétne ESEZ 4G. K 31.12.2011 bolo v databáze elektronických evidenčných záznamov STM
spracovaných 15 339 prvostupňových záznamov, čo poníma 27 777 ks zbierkových predmetov a
16 657 katalogizačných záznamov k 18 081 kusom zbierkových predmetov. V rámci databázy je
opis 2 981 zbierkových predmetov doplnený min. 1 obrazovým záznamom. V priebehu roka 2011
sa postupne nabehlo aj na systém prikladania digitalizovaných dokumentov o nadobudnutí
zbierkových predmetov a záznamov o odbornom ošetrení zbierok.
V priebehu sledovaného obdobia kurátori STM vyhotovili celkovo 443 nových katalogizačných
záznamov v ESEZ 4G. 2361 katalogizačných záznamov bolo zmenených (doplnených,
upravených apod.). K záznamom bolo pripojených 1408 digitálnych obrazových záznamov
zbierkových predmetov. Chronologická evidencia bola rozšírená o 44 novovytvorených
prvostupňových záznamov a 23 provostupňových záznamov bolo zmenených (najmä v súvislosti
s opravami nekorektných záznamov po konverzii Amis - Esez). Zároveň pokračovala nevyhnutná
práca na vytváraní hesiel Múzejného tezauru. V roku 2011 kurátori STM vytvorili spolu 418
autoritných záznamov, z toho 91 pojmových, 201 predmetových autorít, 10 záznamov
o geografických autoritách, 41 personálnych autorít a 69 korporatívnych autoritných záznamov.
V medziach možností bolo realizované "čistenie" databázy STM, najmä odstraňovanie duplicitných
záznamov, korigovanie dočasných autorít z lokálnych číselníkov STM z verzie Esez OnLine a ich
posun na odsúhlasenie do systému Múzejného tezauru atď.
V prvom polroku 2011 bol zostavený predbežný digitalizačný plán zbierkových predmetov STM.
Predložený bol k 03.07.2011 Múzeu SNP ako prijímateľovi NFP na NP č. 3 - Digitálne múzeum
v rámci OPIS PO 2. Zo zbierkového fondu STM bude v rámci daného projektu digitalizovaných
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3000 ks (+ - 20%) zbierkových predmetov. Na uvedený počet sa vzťahuje aj Zmluva o nájme č.
68/2011/STM zbierkových predmetov za účelom realizácie národného projektu "Digitálne múzeum"
uzatvorená medzi Múzeom SNP a STM dňa 23.12.2011.
V sledovanom období boli kompletizované a spracované návrhy na vyradenie zbierkových
predmetov spravovaných referátmi foto-kino a hodinárstvo.
Revízia zbierkového fondu
Posledný komplexný cyklus (v súlade so Zákonom č. 206/2009 zb.) odbornej revízie zbierkového
fondu STM bol ukončený 30.11.2009. V priebehu sledovaného obdobia boli realizované čiatkové
odborné revízie, konkrétne zbierok hodinárstvo, stavebníctvo a vodohospodárstvo, astronómia,
chémia, kováčstvo, hutníctvo a strojárstvo - časť všeobecné. V súvislosti so zmenou kurátora
zbierky hodinárstvo prebehla mimoriadna revízia predmetnej zbierky. Z dôvodov premiestňovania
zb. predmetov referátu foto-kino z depozitáru na Hlavnej 90, došlo k posunu termínu revízie tejto
zbierky. Uskutočnené revízie nezistili vážnejšie nedostatky ani nezrovnalosti fyzického stavu oproti
stavu evidovanému.
Ochrana zbierkového fondu
V rámci pasívnej ochrany zbierok múzeum pokračovalo v roku 2011 zabezpečovaním vlastných
priestorov monitorovacími zariadeniami. Konkrétne v pobočke STM - Múzeu letectva bol hangár č.
4 (expozičné priestory) o ploche 600 m2 zabezpečený elektronickou požiarnou signalizáciou
a elektronickou zabezpečovacou signalizáciou (poplachovým systémom na hlásenie narušenia).
Zároveň však v danej pobočke pretrváva problém personálneho zabezpečenia aj v prípade
vykonávania aktívnej ochrany zbierkových predmetov (1 konzervátor - problémy s ošetrovaním
veľkorozmerných zbierkových predmetov).
Reštaurovanie, konzervovanie
Počet ks

Vlastnými prostriedkami
Dodávateľsky
Spolu

113
2
115

Fin. náklady

431,00 €
1 880,00 €
2 311,00 €

Odborná ochrana zbierkových predmetov bola zabezpečovaná prevažne vlastnými prostriedkami
pracovníkmi referátu ochrany zbierkového fondu. V roku 2011 pracovalo na tomto referáte spolu 5
zamestnancov, z toho 1 v pobočke STM - Múzeu letectva. Komplexne ošetrených formou
konzerovania bolo celkovo 66 zbierkových predmetov. Reštaurovaných bolo 49 zbierkových
predmetov, z toho 2 dodávateľsky. Išlo o zbierkové predmety zamerania: hutníctvo (61),
elektrotechnika (20), dorozumievacia technika (9), fyzika (9), strojárstvo (3), kancelárske stroje (2),
kováčstvo (2), letectvo (7), priemyselný dizajn (1), tkáčske stroje (1).
Depozitáre
Starostlivosť o zbierkové predmety je podmienená stavom depozitárov. Múzeum má trvalo
umiestnené zbierky vo vlastných a prenajatých priestoroch, ktoré sú dislokované vo viacerých
objektoch a rôznych miestach. Vybavenie depozitárov vhodnou úložnou a manipulačnou technikou
limituje aj ich situovanie v adaptovaných suterénnych priestoroch (kaštieľ Budimír, Hlavná 86).
Zmluvný vzťah na dobu neurčitú v prenajatých priestoroch (depozitár Tlačiareň) neumožňuje
investovať do tohto objektu a adekvátne zabezpečiť depozitár z hľadiska úložných a klimatických
podmienok. Chronické problémy STM v tejto oblasti sú známe a optimálne riešenie je v realizácii
veľkoplošného depozitára. V tejto súvislosti bol vypracovaný projekt, vychádzajúci z analýzy
potrieb daných zbierok a funkcií s tým spojených. V súvislosti s plánovanou I. etapou realizácie
Vedecko-technického centra pre deti a mládež (VTC - v rámci EHMK 2013) na Hlavnej ul. č. 90 v
Košiciach došlo k rozhodnutiu vyprázdniť priestory doposiaľ využívané ako depozitáre. Zostavený
bol plán nových umiestnení zbierkových predmetov zbierok zamerania elektrotechnika, hutníctvo,
kováčstvo, geodézia-kartografia, foto-kino a hodinárstvo. Realizácia samotného premiestňovania
bola naplánovaná na prvý štvrťrok 2012. Táto skutočnosť si okrem fyzického nasadenia vyžiada
nevyhnutne aj opravy v katalogizačnom systéme STM.
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Knižnica STM
Knižnica STM eviduje vo svojom fonde 16 291 k.j., z toho je 234 historických knižničných
dokumentov. Ročný prírastok knižničných jednotiek za rok 2011 predstavuje 42 k.j., z toho 7 k.j.
kúpou a 35 k.j. darom. Náklady vykázané na činnosť knižnice predstavovali 2 060,55 Eur, z toho
reálne na akvizičnú činnosť 60,55 Eur. V hodnotenom období využilo služby knižnice 490
návštevníkov. Počet registrovaných užívateľov ostáva nezmenený, t.j. 68. Knižnica uskutočnila
celkom 396 výpožiek, z toho 56 prezenčných 340 absenčných.
Dlhodobo odsúvanou pre nedostatok financií (od r. 2005) je problematika inovácie používaného
elektronického katalogizačného systému. V súčasnosti používaný Retro-Libris nevyhovuje
požiadavkám, je morálne zastaralý, resp. nedosahuje možnosti IKT dnešnej doby. V záujme online sprístupnenia databázy knižného fondu a elektronicky spracovaného katalógu knižnice STM, v
prvej fáze pre odborných zamestnancov STM, je nevyhnutné prejsť na vyššiu verziu, resp. iný
katalogizačný softvér.
Vedecko-výskumná činnosť
V roku 2011 bolo riešených 7 vedecko-výskumných úloh, z toho 3 s predĺženým termínom
riešenia. Na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti vynaložilo múzeum v roku 2011 financie vo
výške 1500 Eur. V prevažnej miere išlo o nevyhnutné náklady na cestovné, prevažne pre úlohy
zamerané na scenáristické riešenie Vedecko-technického centra pre deti a mládež, ktorého I.
etapa je plánovaná na rok 2012.
Názov úlohy

Trvanie
od - do

Riešitelia

História hnedouhoľného baníctva
História metalurgie od prvopočiatkov
do konca 18. storočia (informácie pre
softwarové spracovanie)
Interaktívne exponáty pre Vedeckotechnické centrum Košice (VTC) strojárstvo, energetika,
elektrotechnika, fyzika

Výstup

2008 - 2010
- 2011

podklady akvizičný
dejiny
program a výstavný
techniky
projekt

Ing. Schwartzová

2008 - 2010
- 2011

dejiny
iné
techniky

Mgr. Žakarovská

2008 - 2010
- 2011

dejiny
monografia
techniky

Ing. Hájek
Ing. Ondreják

2008 - 2011

dejiny
monografia
techniky

Ing. Jaremová

2011 - 2013

dejiny
scenár expozície
techniky

Ing. Lobodová

2011 - 2013

dejiny
podklady pre SW
techniky aplikáciu

Ing. Roman
Ing. Hako
RNDr. Mešterová

2011 - 2013

dejiny
scenár expozície
techniky

Zastúpenie čs. fotografickej techniky Ing. Majerník
vo fonde STM
Ing. Klíma
Plošné zmapovanie priemyselného
dedičstva na Slovensku s dôrazom
na sklársky a tehliarsky priemysel
Slovník historicko-technických
pojmov
Vývoj a výroba leteckých piestových
motorov v Československu a
Slovenskej republike

Odbor

Expozičná a výstavná činnosť
V roku 2011 bolo v Slovenskom technickom múzeum a jeho pobočkách prístupných 30 expozícií
technického zamerania. Sprístupnené boli 2 nové expozície, a to Metalurgia v 19. a 20. storočí,
ktorá nahradila expozíciu VSŽ (január 2011) a vysunutá expozícia História baníctva na Spiši
v novovybudovanom Banícko-energetickom centre v Spišskej Novej Vsi (december 2011
so sprístupnením širokej verejnosti od februára 2012). Zároveň v rámci plnenia cieľov Stratégie
rozvoja múzeí a galérií 2007 - 2011 (obnova expozícií) pokračuje scenáristická príprava expozície
Historické hodiny a scenáristická príprava expozície zameranej na dejiny chémie a chemického
priemyslu, ktorá by mala nahradiť pôvodnú expozíciu chémie z roku 1971.
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Názov expozície

Adresa

Rok

Baníctvo

Hlavná 88, 040 01 Košice

1965

Umelecké kováčstvo

Hlavná 88, 040 01 Košice

1965

Expozícia chémie

Hlavná 88, 040 01 Košice

1971

NKP Solivar

Zborovská 2/A, 080 05 Prešov - Solivar

1973

Historické hodiny

Kaštieľ Budimír, 044 43 Budimír 6

1990

Oznamovacia elektrotechnika

Hlavná 88, 040 01 Košice

1992

Písacie stroje

Hlavná 88, 040 01 Košice

1993

Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

Hlavná 88, 040 01 Košice

1994

Z dejín fyziky na Slovensku

Hlavná 88, 040 01 Košice

1995

Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach

Šancová 1/A, 811 05 Bratislava

1999

Astronómia

Hlavná 88, 040 01 Košice

2000

Vývoj železničnej techniky na Slovensku

Šancová 1/A, 811 05 Bratislava

2000

Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare

Zborovská 2/A, 080 05 Prešov - Solivar

2001

Dejiny letectva a leteckej techniky do roku 1945

Letisko Košice, 041 75 Košice

2002

Míľniky slovenského motorizmu v II. pol. 20. stor.

Šancová 1/A, 811 05 Bratislava

2002

Vývoj zabezpečovacej železničnej techniky

Šancová 1/A, 811 05 Bratislava

2002

Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945

Letisko Košice, 041 75 Košice

2003

Galéria lietadiel

Letisko Košice, 041 75 Košice

2006

Letecká prístrojová technika

Letisko Košice, 041 75 Košice

2006

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Štósska 16, 044 25 Medzev

2007

Sieň elektrických výbojov

Hlavná 88, 040 01 Košice

2008

Expozícia cestnej dopravy

Letisko Košice, 041 75 Košice

2008

Energetické oddelenie Aurela Stodolu

Hlavná 88, 040 01 Košice

2009

Fotografická a kinematografická technika

Petzvalova 3, 059 01 Spišská Belá

2009

Vývoj geodetickej techniky a kartografie

Hlavná 88, 040 01 Košice

2009

Expozícia cestnej dopravy II

Letisko Košice, 041 75 Košice

2009

Hutníctvo

Hlavná 88, 040 01 Košice

2010

Medzevské hámorníctvo

Hámor v Medzeve

2010

Metalurgia v 19. a 20. storočí
História baníctva na Spiši

Hlavná 88, 040 01 Košice
Energeticko-banícke centrum, Spiš. Nová Ves

2011
2011

Celkový počet expozícií: 30
Nové expozície: 2

V rámci výstavnej činnosti Slovenské technické múzeum v hodnotenom období sprístupnilo 3
vlastné výstavy (Zapnuté - Vypnuté - Zabudnuté, ...Aj taký bol socík, Kuriozity). Zároveň
boli realizované 2 reprízy vlastnej výstavy Zapnuté - Vypnuté - Zabudnuté a 1 repríza vlastnej
výstavy Letecká meteorológia. Plánovaná výstava v spolupráci s TM Brno História ozubeného
prevodu nebola realizovaná, nakoľko MK ČR v súvislosti s medzinárodným sporom vydalo zákaz
vývozu zbierok múzejnej povahy do štátov Európskej únie. Do zahraničia bola v priebehu roka
2011 dvakrát vyvezená výstava Osobnosti vedy a techniky na Slovensku. Jej prezentácia
prebehehla v Estónsku a Rumunsku. Zo zahraničia bola dovezená interaktívna výstava CESA Dobrodružstvo vedy, ktorá vznikla v rámci medzinárodného projektu múzeí združených
v Stredoeurópskej únii technických múzeí (MUT). Na tvorbe obsahovej náplne sa podieľalo aj
STM. Jej prezentácia prebehla v STM v Košiciach a v STM - Múzeu dopravy v Bratislave. Celkovo
bolo prezentovaných 42 výstav, z toho 32 prevzatých. V hodnotenom období STM prezentovalo
svoju činnosť aj výstavou Johannes Gutenberg - zakladateľ kníhtlačiarenského umenia, ktorá bola
sprístupnená v SNM Kaštieli Betliar v termíne 14. máj - 30. september 2011. Táto výstava nie je
predmetom vykazovania v časti Výstavná činnosť tejto správy. V rámci výstavy bol prezentovaný
výber zbierkových predmetov zo zbierok polygrafia a strojárstvo z fondu STM.
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Názov výstavy
Nezvyčajné automobily, kabriolety
a iné

Miesto inštalácie

Od Merkuru k robotom

STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislava
STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislava
STM, Hlavná 88, Košice

Život a dielo B. Gerstera
Ľadová krása Grónska
Betlehemy - deti z onkológie
a ich priatelia
Komunikačný dizajn
Zapnuté - Vypnuté – Zabudnuté
* autori: Eliáš – Klíma - Roman
Vodný svet - Stará krytá plaváreň
Tajomstvá baní na Spiši a Prezentácia
fotografií M. Greisela
...Aj taký bol socík
autori: Perháč - Retter
Osobnosti vedy a techniky
na Slovensku
* autori: Pöss Javnický - Bernát
Zapnuté - Vypnuté - Zabudnuté
* autori: Eliáš – Klíma - Roman
Zapnuté - Vypnuté - Zabudnuté
* autori: Eliáš – Klíma - Roman

Nostalgia v jednej stope

Po cestách, necestách
Košice Ladislava Trojáka
a jeho nasledovníkov
Letecká meteorológia a počasie
* autori: Hájek - Ondreják - Mešterová
Indináni - život v típí

Trvanie
od - do

Pôvodnosť Plocha v m

2

máj 2010 - 30.04.2011

prevzatá

160

15 05 2010 - 30.04.2011

prevzatá

120

26.10.2010 - 16.01.2011

prevzatá

77

STM, Hlavná 88, Košice

09.11.2010 - 10.01.2011

prevzatá

104

STM, Hlavná 88, Košice

14.12.2010 - 20.01.2011

prevzatá

149

STM, Hlavná 88, Košice

14.12.2010 - 05.01.2011

prevzatá

104

STM, Hlavná 88, Košice

12.01.2011 - 27.02.2011

prevzatá

149

Kaštieľ v Budimíre

23.02.2011 - 20.03.2011

vlastná

STM, Hlavná 88, Košice

04.02.2011 - 20.02.2011

prevzatá

149

STM, Hlavná 88, Košice

23.02.2011 - 27.02.2011

prevzatá

149

STM, Hlavná 88, Košice

01.04.2011 - 08.05.2011

vlastná

104

Univerzita v Tartu,
Estónska

06.04.2011 - 06.05.2011

vyvezená do
zahraničia

120

STM, Hlavná 88, Košice

18.04.2011 - 18.07.2011

repríza

149

STM, Hlavná 88, Košice

19.07.2011 - 21.08.2011

repríza

104

STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislava

28.01.2011 - 30.06.2011

prevzatá

100

STM, Hlavná 88, Košice

14.04.2011 - 30.06.2011

prevzatá

104

43

STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislava
STM, Hlavná 88, Košice

04.05.2011 - 05.08.2011

repríza

225

12.05.2011 - 30.05.2011

prevzatá

104

Ľadová krása Grónska

Kaštieľ v Budimíre

14.05.2011 - 30.06.2011

CESA - Dobrodružstvo vedy

STM, Hlavná 88, Košice

26.05.2011 - 31.07.2011

prevzatá
dovezená zo
zahraničia

Krajina Šariša

NKP Solivar, Zborovská
2/A, Prešov
NKP Solivar, Zborovská
2/A, Prešov
NKP Solivar, Zborovská
2/A, Prešov
STM, Hlavná 88, Košice
STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislava
STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislava
STM, Hlavná 88, Košice

43
149

14.05.2011 - 28.05.2011

prevzatá

85

03.06.2011 - 30.06.2011

prevzatá

85

16.06.2011 - 18.06.2011

prevzatá

85

16.06.2011 - 27.07.2011

prevzatá

104

09.06.2011 - 30.11.2011

prevzatá

500

07.07.2011 - 23.09.2011

prevzatá

100

04.08.2011 - 30.09.2011

prevzatá

149

STM, Hlavná 88, Košice

02.08.2011 - 28.08.2011

prevzatá

104

STM, Hlavná 88, Košice

31.08.2011 - 02.10.2011

prevzatá

104

08.09.2011 - 30.10.2011

prevzatá
dovezená zo
zahraničia
prevzatá

225

Umenie tretieho veku
Osobnosti vedy a techniky
na Slovensku
* autori: Pöss Javnický - Bernát
Železniční stanice Slovenska na
historických pohľadniciach
Fenomén Baťa - Zlínska architektúra

STM, Hlavná 88, Košice
STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislava
Kaštieľ v Budimíre
Technické múzeum
Demitre Leonida v
Bukurešti, Rumunsko
STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislava
STM, Hlavná 88, Košice

30.09.2011 - 31.10.2011

vyvezená do
zahraničia

120

04.10.2011 - 31.12.2011

prevzatá

100

07.10.2011 - 15.11.2011

prevzatá

104

Kuriozity - Hľadaj - Hádaj - Vyhraj

STM - Múzeum dopravy,

03.11.2011 - 31.12.2011

vlastná

225

Starožitnosti v čipke
Medzinárodný festival paličkovanej
čipky
Dizajn 2011
Memento
Môj priateľ automobil - Marián
Komáček
Sloverige
XX. výročie vzniku výtvarného spolku
KOPA
Metal Inspirations 2011
Odkaz Jozefa Cígera Hronského
CESA - Dobrodudružstvo vedy

12

18.09.2011 - 12.10.2011
26.09.2011 - 30.11.2011

77

43

Názov výstavy

Miesto inštalácie

Trvanie
od - do

Pôvodnosť Plocha v m

2

* autori: Habáň

Šancová 1/A, Bratislava

Janka Sidorová - Pohľady z duše

STM, Hlavná 88, Košice

11.11.2011 - 10.12.2011

prevzatá

77

V krajine remesiel

STM, Hlavná 88, Košice

11.11.2011 - 31.12.2011

prevzatá

149

Designer´s Help

STM, Hlavná 88, Košice
STM - Múzeum dopravy,
Šancová 1/A, Bratislav
STM, Hlavná 88, Košice

17.11.2011 - 05.12.2011

prevzatá

104

07.12.2011 - 16.12.2011

prevzatá

250

07.12.2011 - 22.12.2011

prevzatá

104

STM, Hlavná 88, Košice

28.12.2011 - 31.12.2011

prevzatá

104

Viedenská električka Ganz Eg 6
Hodnotné vianočné dary
Sakrálna architektúra - drevené
kostolíky východného Slovenska

Celkový počet výstav: 42

V roku 2011 Slovenské technické múzeum zároveň zapožičalo zbierkové predmety zo svojho
zbierkového fondu za účelom ich prezentácie v rámci výstavných a prezentačných projektov
nasledovných organizácií: Mestské múzeum Jelšava, Aeroklub Košice, SNM Bratislava, Maďarská
národná galéria v Budapešti, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, OC Optima a Cassovia Retro.
Celkovo bolo zapožičaných 46 kusov zbierkových predmetov v rámci Slovenska.
Edičná činnosť
V rámci edičnej činnosti múzeum v roku 2011 vydalo pre Zväz múzeí na Slovensku (ZMS)
v spolupráci so Slovenským národným múzeom zborník príspevkov z odbornej konferencie
Informačno-komunikačné technológie - Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Náklady na tlač
zborníka hradilo ZMS z prostriedkov dotácie MK SR. Zborník bol vydaný v náklade 300 ks printová podoba. Zrealizované bolo aj rozšírené vydanie zborníka v elektronickej forme a online
sprístupnené je na lokalite: http://www.zms.sk/doc/konf/IKT_zbornik_ZMS2011.pdf. V súvislosti
s prezentáciou výstavy "Osobnosti vedy a techniky na Slovensku" a jej vývozom do Rumunska
bola zrealizovaná reedícia malého katalógu k výstave v rumunskom jazyku. Múzeum pokračovalo
vo vydávaní formátu "STM Aktuálne - múzejné noviny". V roku 2011 bolo vydané 1 číslo v náklade
300 ks. V sledovanom období bola taktiež realizovaná dotlač propagačných informačných
skladačiek a propagačných letákov "Múzeum dopravy" v slovenskom a anglickom jazyku v náklade
500 ks. Celkové náklady na edičnú činnosť v roku 2011 predstavovali 1628,40 Eur.
Nad rámec PHÚ 2011 bola zostavená slovenská mutácia lexikónu: Osobnosti vedy a techniky
v strednej Európe, ako edičný výstup z medzinárodného projektu CESA (Dobrodružstvo vedy).
Celkové náklady na túto aktivitu predstavovali 2000 Eur (Pozn. náklady vykázané pri Knižnici STM).
Publikačná činnosť
Monografie
MARÁKY, P. - ORŠULOVÁ, J. - KOLLÁR, D.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Vydal Readers Digest, Bratislava
2011, 400 s.
MARÁKY, P.: Kultúrne krásy Slovenska – Múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou. Dajama Bratislava, 128 strán.
Štúdie
MARÁKY, P.: Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za roky 1991 – 2010, samostatná príloha k č. 4, Šesťdesiaty
ro(ční)k v službách kultúrneho dedičstva Slovenska č.1/1.
JAREMOVÁ, D.: Unikátna sústava vodných diel Soľnej Bane - prosperita soľného závodu od 17. do 20. storočia. In:
História a súčasný stav ťažby nerastných surovín na východnom Slovensku. Zborník príspevkov z I. medzinárodnej
vedecko-technickej konferencie. Technická univerzita Košice, 2011, ISBN 978-80-553-0641-4 (brož.)
ŠULLOVÁ, Z.: Digitalizácia v múzeách na Slovensku. In: Informačno-komunikačné technológie - využitie v prezentačnej
činnosti múzeí. Zborník príspevkov v odbornej konferencie, Banská Štiavnica, 2011. Vydalo Slovenské technické
múzeum pre Zväz múzeí na Slovensku, Košice, 2011. ISBN 978-80-970250-5-2, s. 81 - 87.
Články v odbornej tlači
HAKO, M.: Prírastky v zbierke strojárstva STM v Košiciach, Múzeum č. 1 / 2011, s. 22-23
JAREMOVÁ, D.: Národná kultúrna pamiatka Solivar. In: Múzeum 4/2011, s.52-54, ISSN 0027-5263
KLÍMA, L.: Dokumentácia a prezentácia technických pamiatok v Slovenskom technickom múzeu, Múzeum 4/2011, s. 58.
LOBODOVÁ, D.: Metalurgia v 19. a 20. storočí. In: Múzeum 3/2011. s. 12-14, roč. LVII.
LOBODOVÁ, D.: Veda a výskum v technickom múzejníctve. In: Múzeum 1/2011. s. 9-10, roč. LVII.
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MARÁKY, P. – redakcia: Má cenu udeľovať cenu? Pamiatky a múzeá č. 3/2011
MARÁKY, P.: Levočská biela pani v Spišskom múzeu. Krásy Slovenska č. 1-2, s. 18
MARÁKY, P.: Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Krásy Slovenska č. 3-4, s. 58
MARÁKY, P.: Majstri ducha. Krásy Slovenska č. 3-4, s. 24
MARÁKY, P.: Ohýbaj ma mamko. Krásy Slovenska č.5-6, s.18
MARÁKY, P.: Tradícia dnes – nová edícia ÚĽUV. Krásy Slovenska č. 5-6, s. 50
MARÁKY, P.: Rímske pamiatky na strednom Dunaji. Krásy Slovenska č. 7-8, s. 67
MARÁKY, P.: Rimania opäť bližšie k Slovensku. Krásy Slovenska č. 7-8, s. 58
MARÁKY, P.: Nové Slovensko v SNG. Krásy Slovenska č. 9-10, s. 38
MARÁKY, P.: Rozmanitosť slovenskej prírody. Krásy Slovenska č. 11-12, s. 44
MARÁKY, P.: Posledný klasik Ernest Zmeták – umelec a zberateľ. Múzeum 4/2011, s.26-27
MARÁKY, P.: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí.
ŠULLOVÁ, Z, - ROMAN, J.: Malé vodné elektrárne ako špecifická skupina technických pamiatok. In: Múzeum 4/2011.
Popularizačné články
FRIEDRICHOVÁ, A.: Postrehy z Múzea dopravy: "Je elektrina voňavá?" In: ATM Aktuálne, roč. 4/2011.
HAKO, M.: 100 ročná púť strojov – zaujímavé prírastky v strojárstve. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
HAKO, M. Tereziánske tehly. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
HÁJEK, M. – ŽAKAROVSKÁ-ĎURICOVÁ, J.: Nová expozícia v Múzeu letectva. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
JAHODOVÁ, M.: Hámor v Medzeve. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
JAREMOVÁ, D.: Hodnotná publikácia ako výsledok vedecko-výskumnej činnosti. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
JAREMOVÁ, D.: 210. výročie prvého uvarenia soli vo varni František NKP Solivar. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
JAREMOVÁ, D.: V STM majú unikátnu 3D mapu Vysokých Tatier. Denník Korzár 26.10.2011
KLÍMA, L.: Zapnuté – Vypnuté – Zabudnuté. Dizajn a dizajnéri podniku Tesla Bratislava 1946 – 1990. In: STM
Aktuálne, roč. 4/2011.
LABANIČ, E.: Budúcnosť múzea riečnej a lodnej dopravy. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
LOBODOVÁ, D.: Vedecko-výskumná činnosť v STM. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
LOBODOVÁ, D.: Otvorenie novej expozície Metalurgia v 19 a 20. storočí. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
MEŠTEROVÁ, J.: Medzinárodný seminár z dejín fyziky - MESDEF - v STM. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
MEŠTEROVÁ, J. - SEMANOVÁ, M.: Účastníci Ebicykla nezabúdajú na naše múzeum. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
MEŠTEROVÁ, J. - SEMANOVÁ, M.: Boli sme pri krste nového planetária v Kolonickom sedle. In: STM Aktuálne, roč.
4/2011.
SEMANOVÁ, M.: Perličky minulosti v astronómii. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
SCHUSTER, I.: Autobusová doprava na Slovensku. In: Transport a logistika, roč. 13/2011, č. 1.
SCHUSTER, I.: Úspešný multifunkčný automobil UNIMOG. In: Transport a logistika, roč. 13/2011, č. 2.
SCHUSTER, I.: Vývoj motorových vozidiel v Bratislave. In: Transport a logistika, roč. 13/2011, č. 3.
SCHUSTER, I.: Československé úžitkové automobily v stavebníctve. In: Transport a logistika, roč. 13/2011, č. 3.
SCHUSTER, I.: Pred 40 rokmi vzniklo súčasné logo automobilky MAN. In: Transport a logistika, roč. 13/2011, č. 4.
SCHUSTER, I.: FIAT a úžitkové automobily. In: Transport a logostika, roč. 13/2011, č. 5.
SCHUSTER, I.: Opel na Slovensku - prvý oficiálny importér. In: Transport a logostika, roč. 13/2011, č. 6.
SCHUSTER, I.: Prvý Chevrolet vznikol pred 100 rokmi. In: Transport a logostika, roč. 13/2011, č. 7 - 8.
SCHUSTER, I.: Citroen si už pre 85 rokmi počínal úspešne. In: Transport a logostika, roč. 13/2011, č. 10.
SCHUSTER, I.: Dizajn pre nové storočie. In: Transport a logostika, roč. 13/2011, č. 10.
SCHUSTER, I.: Ford má viacero prvenstiev. In: Transport a logostika, roč. 13/2011, č. 11.
SCHUSTER, I.: Sentinel využíval výhody pary. In: Transport a logostika, roč. 13/2011, č. 12.
SCHUSTER, I.: História BAZ. In: SVET Volkswagen Slovakia, rok vydania: 2011, č. 2.
SCHUSTER, I.: História BAZ. In: SVET Volkswagen Slovakia, rok vydania: 2011, č. 3.
SCHUSTER, I.: História BAZ. In: SVET Volkswagen Slovakia, rok vydania: 2011, č. 4.
SCHUSTER, I.: Múzeum pokračuje v nostalgii. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
SCHWARTZOVÁ, A.: Kam smerujeme alebo stručné zhodnotenie činnosti inštitúcie a strednodobý výhľad. In: STM
Aktuálne, roč. 4/2011.
ŠULLOVÁ, Z.: Digitalizácia kultúrneho dedičstva a STM. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
ŠULLOVÁ, Z.: Znovu sme múzeum roka! Aj inovované propozície nám priniesli za rok 2010 víťazstvo. In: STM
Aktuálne, roč. 4/2011.
ŠULLOVÁ, Z.: Rozvoj ľudských zdrojov – najlepšia investícia. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
TILLOVÁ, V.: Zbierkový fond polygrafickej techniky v STM. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.
ŽAKAROVSKÁ-ĎURICOVÁ, J.: Alojz Stróbl v STM. In: STM Aktuálne, roč. 4/2011.

Odborná metodická činnosť
a) odborné konzultácie, návštevy

V roku 2011 boli odbornými zamestnancami STM poskytované odborné konzultácie k riešenými
bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam z oblastí najmä: dejiny vedy a techniky,
geoturizmus, manažment múzejných zariadení, manažment cestovného ruchu. Pomoc bola
poskytnutá nielen v podaní konkrétne vyžadovaných informácií a údajov, ale aj vo forme
usmernenia pri riešení zadanej témy. Konzultované boli témy napr.: digitalizácia zbierok dejín
hutníctva, geoturizmus a pamiatky baníctva, dejiny leteckej techniky, dejiny chémie v múzeách
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na Slovensku, zariadenia uchovávajúce KD a cestovný ruch, marketing v múzeách, firemný štýl
pamäťovej a fondovej inštitúcie a iné. V priebehu roka 2011 Múzeum dopravy v Bratislave
navštívili viaceré delegácie a významné osobnosti politického, spoločenského a kultúrneho života
(vedenie Maďarských železníc MÁV START, účastníci konferencie Rubber Con, herec Robert La
Sardo, zástupcovia výboru pre dopravu a cestovný ruch EP, zástupcovia francúzskych železníc,
železníc ČR a i.)
Odborno-metodická pomoc v oblasti dokumentácie dejín vedy, výroby a techniky, ako aj v oblasti
súvisiacich múzejných činností bola poskytovaná rôznym inštitúciám: Inštitút chemického a
environmentálneho inžinierstva STU Bratislava, Inštitút biochémie STU Bratislava, SAV Bratislava,
Minimúzeum výpočtovej techniky Výpočtové stredisko SAV Bratislava, Východoslovenské múzeum
Košice, Zemplínske múzeum Michalovce, Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Baňa Nováky
a Handlová, HBÚ Banská Štiavnica, OBÚ Košice, ŠUBA Banská Štiavnica, Banícky spolok
Spišská Nová Ves, RB Banská Bystrica, SZM Jelšava, PÚ Košice, PÚ Prešov, MÚ Medzev, OcÚ
Tušická Nová Ves ai.
b) spracovanie metodických, koncepčných a iných odborných materiálov, analýzy a koncepcie, monitoring

V súvislosti s organizačnou zmenou STM, a zároveň so zmenami sledovaných ukazovateľov
o činnosti múzea bol spracovaný interný metodický materiál - Manuál Vyhodnotenie činnosti.
Vzdelávacia činnosť
a) odborné podujatia, školenia a semináre organizované múzeom

V roku 2011 sa STM spolupodieľalo na organizačno-technickom zabezpečení konferencie
"Informačno-komunikačné technológie - Využitie v prezentačnej činnosti múzeí" /Banská Štiavnica,
12.-13.10.2011/, ktorého hlavným organizátorom bol Zväz múzeí na Slovensku. STM
zabezpečovalo vydanie zborníka príspevkov z konferencie (viď Edičná činnosť). V pozícii
spoluorganizátora sa STM podieľalo na príprave I. medzinárodnej vedecko-technickej konferencie
"História a súčasný stav ťažby nerastných surovín na východnom Slovensku" /Solivar - Prešov, 30.
- 31.03.2011/, ktorej patronátom bola bola F BERG TU Košice.
b) účasť na vedeckých a odborných podujatiach, konferenciách, seminároch organizovaných inou inštitúciou

Odborní pracovníci STM sa zúčastnili na viacerých odborných podujatiach.
Aktívna účasť na odborných podujatiach:
Hájek Miroslav

Ondreják Peter

Spracovaná tematika
Výškové rekordy na východnom Slovensku

Odborné podujatie
Seminár „Do dálek a výšek“, NTM
Praha, 12.5.2011

Vývoj a výroba leteckého prúdového motora na
Slovensku

Konferencia „Věda a technika
v Československu od normalisace
k transformaci“ (70. – 90. léta) 20
století, NTM Praha, 22. – 24.11.2011

Múzeum letectva, nové trendy

Konferencia MUT „Úloha múzeí vo
vzdelávacom procese“, NTM Praha,
24. – 27.10.2011
Konferencia CIMUSET "Technické
muzea jako strážci a edukátoři" (Brno,
ČR, aktívna účasť)

Jaremová Danica

Unikátna sústava vodných diel Soľnej Bane prosperita soľného závodu od 17. do 20. storočia.

1. Medzinárodná vedecko-technická
konferencia „História a súčasný stav
ťažby nerastných surovín na
východnom Slovensku“,
spoluorganizátor STM, Fakulta BERG
TU Košice, Solivar 30. 31.3.2011

Baníctvo na Spiši

Konferencia „Argenti Fodina 2011“,
Banská Štiavnica, 7. – 9.9.2011.
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Šullová Zuzana

Z histórie baníctva na Spiši

Konferencia „Baníctvo a geológia na
Spiši“, Spišská Nová Ves, 8.12.2011.
Seminár "Z dejin hornictví" (Praha,
príspevok)

Digitalizácia v múzeách na Slovensku

Konferencia IKT – využitie
v prezentačnej činnosti múzeí,12. –
13.10.2011, Banská Štiavnica

Účasť na medzinárodnej konferencii "Význam planetária pri popularizácii astronómie" (Prešov 2
pracovníci).
Účasť na seminári "Tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre seniorov" (Betliar 1
pracovníčka).
c) pedagogická činnosť zamestnancov STM

V roku 2011 sa pedagogickej činnosti venovali 4 zamestnanci - odbory muzeológia a kultúrne
dedičstvo (Maráky), priemyselný dizajn dizajn (Klíma), letecké inžinierstvo (Hájek), odborné
výcviky leteckých mechanikov (Hájek, Ondreják).
d) odborné a oponentské posudky

V sledovanom období boli spracované posudky návrhov na zápis do Zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO (Maráky). Oponentské posudky bakalárskych a magisterských
diplomových prác (Hájek, Klíma).
Ostatná odborná činnosť
a) členstvo v zahraničných odborných organizáciách

STM je členom Stredoeurópkej únie technických múzeí (MUT), Medzinárodnej rady múzeí (ICOM)
a komitétu ICOM - CIMUSET.
b) práca v odborných spoločnostiach, komisiách, redakčných radách, poradných orgánoch

Za popularizáciu vedy prevzal kolektív pracovníkov STM (Labanič, Mešterová, Lobodová, Pešák,
Retter) podieľajúcich sa na projekte Mikrokozmos, Cenu SAV a ďakovný list riaditeľa ÚEF SAV.
Pracovníci STM pôsobili počas roku 2011 v rôznych odborných spoločnostiach, komisiách,
redakčných radách a poradných orgánoch, napr. Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenská
kartografická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky na Slovensku pri SAV v
Bratislave, Vzdelávacia nadácia Jana Husa UK, Komisia Slovenského filmového ústavu pre
ochranu audiovizuálneho dedičstva, Emisná komisia pre príležitostné mince eurovej meny NBS,
Dotačná komisia MK SR (2.2 a 2.4), Redakčná rada časopisu Múzeum, Predstavenstvo Zväzu
múzeí na Slovensku, Muzeana, Slovenská železná cesta, Komisia na tvorbu zbierok Lesníckeho a
drevárskeho múzea Zvolen a Komisia na tvorbu zbierok Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Sprievodné podujatia a podujatia ostatnej prezentačnej činnosti
V roku 2011 bolo usporiadaných celkovo 294 podujatí špecifikovaných ako podujatia kultúrnovzdelávacieho charakteru a sprievodné podujatia. Z nich 241 v zariadení Planetária STM
v Košiciach s evidovanou návštevnosťou 6 257 osôb. Do stálej ponuky výstupov formujúcej sa
skupiny lektorov STM venujúcich sa múzejnej pedagogike, sa dostali špecializované tematické
výklady v expozíciách STM, v rámci ktorých v roku 2011 STM ponúklo témy: Výroba železa
a ocele; Kde niet písma, niet dejín; Príbeh kolies; O mape a podľa mapy; Edison a jeho vynálezy.
Najnavštevovanejšími boli podujatia s mohutnou mediálnou podporou - Noc múzeí a galérií 2011
(9 519 návštevníkov) a Noc výskumníkov 2011 (MD BA). Menší ohlas v roku 2011 v súvislosti
s návštevnosťou zaznamenali podujatia Týždeň vedy a techniky a Dni exurópskeho kultúrneho
dedičstva, do ktorých sa múzeum pravidlene aktívne zapája.
Propagácia
Propagácia činnosti STM v roku 2011, najmä výstupov vo forme expozícií, výstav, podujatí pre
verejnosť bola realizovaná formami zverejňovania o podujatiach v tlači, rozlase, televízii, na
internete, formou e-mailingu, exteriérovej reklamy - viď tabuľková časť Propagácia múzea. Za
sledované obdobie STM rozšírilo svoje propagačné aktivity o pravidelnú aktualizáciu stránky
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v rámci sociálnej siete facebook. Zároveň bol opätovne rozpracovaný projekt komplexného
redizajnu web stránky STM, ktorý bude po schválení finančnej dotácie realizovaný v 1. polroku
2012.
Propagácia múzea 2011
V tlači

78

V rozhlase

47

V televízii

7

Na internete

165

Exteriérová reklama

70

Direct mailing

135

Návštevnosť
V roku 2011 dosiahlo STM celkovú návštevnosť 75 415 osôb. 54 796 návštevníkov evidovalo
v expozíciách a na výstavách a 20 619 osôb navštívilo kultúrno-vzdelávacie podujatia a podujatia
ostatnej prezentačnej činnosti. Aj v roku 2011 však pretrvávali problémy so sledovaním
ukazovateľa návštevnosť najmä z dôvodov porúch pokladní,
laxného prístupu k evidencii
neplatiacich návštevníkov a zatiaľ nevyriešenému problému zľavnených vstupov (predaj 1
vstupenky pre viac návštevníkov - napr. prípady platiacich detí predškolského veku na
vzdelávacích programoch v planetáriu apod./. V medziročnom porovaní STM zaznamenalo nárast
návštevnosti o 4,68 %. Za rok 2011 bolo vyzbieraných 10 775 kultúrnych poukazov.
Zahraničné styky
V súvislosti s členstvom v Stredoeurópskej únii technických múzeí (MUT) STM v roku 2011
pokračovalo v prehlbovaní spolupráce s členskými múzeami. Na zasadaní a konferencii MUT
organizovanej NTM Praha a VHÚ Kbely sa zúčastnili dvaja pracovníci. V rámci spolupráce na
projekte CESA sa traja pracovníci zúčastnili zasadania pracovnej skupiny v Národnom technickom
a dopravnom múzeu v Budapešti. Projekt vyústil aj do realizácie interaktívnej výstavy pre deti
a mládež CESA – Dobrodružstvo vedy, ktorá bola prezentovaná v STM Košice a v Múzeu dopravy
v Bratislave. Z titulu členstva v Komitéte ICOM-CIMUSET sa dvaja pracovníci zúčastnili zasadnutia
a konferencie v TM Brno v Českej republike.
V súvislosti s prípravou Vedeckotechnického centra pre deti a mládež bola realizovaná zahraničná
študijná cesta do Paláca divov v Budapešti, do Dunajského múzea v Ostrihome, Welios Science
Center Wels Rakúsko, IQ Park Liberec, NTM Praha a TM Brno.
Putovná výstava Osobnosti vedy a techniky na Slovensku na základe požiadavky a spolupráce
s Veľvyslanectvom SR v Rige a v Rumunsku bola prezentovaná na estónskej univerzite v Tartu
a Národnom technickom múzeu (NTM) v Bukurešti. Aj touto formou sa prostredníctvom výstavy
zviditeľnila historická minulosť a kultúrne dedičstvo Slovenska v zahraničí. Pri príležitosti vernisáže
spomínanej výstavy v NTM v Bukurešti v zastúpení oboch generálnych riaditeľov bola podpísaná
rámcová zmluva medzi oboma múzeami.

3.2 ROZPOČET ORGANIZÁCIE
V súlade s predmetom svojej činnosti Slovenské technické múzeum obdržalo na realizovanie
hlavných úloh v roku 2011 rozpis záväzných ukazovateľov – transfer zo štátneho rozpočtu na
bežnú činnosť vo výške 815 560 €. Oproti roku 2010 došlo k navýšeniu transferu o 83 123 €.
V priebehu roka sa kládol dôraz na efektívne využívanie finančných prostriedkov, pričom
v maximálne možnej miere boli využívané vytvorené vlastné zdroje.
Počas roka bol rozpočet na základe rozpočtových opatrení upravený o kapitálové výdavky vo
výške 67 460 € a bežné výdavky v rámci prioritných projektov vo výške 10 754 €, s účelovo
určením ich použitia.
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3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu
Listom zriaďovateľa č. MK – 334/2011-103/341 zo dňa 21. 2. 2011 bol schválený „Rozpis
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011“ so stanovením záväzného ukazovateľa
na bežné výdavky spolu v hodnote 815 560 €. Rozpisom bol zároveň z toho, stanovený záväzný
ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 416 921 €.
Ako orientačný ukazovateľ bol stanovený priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
v počte 66 osôb.
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2011 Slovenskému technickému múzeu nebol
schválený transfer kapitálových výdavkov.
V rámci vedľajšej činnosti boli rozpočtované bežné výdavky kryté z tržieb a výnosov v celkovom
objeme 140 000 €.
a/ Prevádzkové dotácie – bežný transfer
Schválený rozpočet

815 560 €

RO č. 1 – úprava, zvýšenie o pridelené účelovo určené prostriedky
v programe 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí ,
výstava „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“ v Rumunsku
RO č. 3 – úprava zvýšenie záväzných ukazovateľov na mzdy a odvody

3 200 €

53 795 €

RO č. 4 – zvýšenie rozpočtu v kategórií tovar a služby, zúčtovanie KP

10 775 €

RO č. 5 – zvýšenie rozpočtu v kategórií tovar a služby / havária vody /

7 524 €

– v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO,
expozícia „História baníctva na Spiši“

7 554 €
898 408 €

Upravený rozpočet bežného transferu

b / Dotácie na investície – kapitálový transfer
RO č. 2/KV – list MK - 334/2010-103 zo dňa 23. 8. 2011, vo výške

67 460 €

– úprava, zvýšenie kapitálových výdavkov na investičné akcie, projekty
v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
– Vedecko-technické centrim pre deti a mládež
– Rekonštrukcia kaštieľa Budimír

31 680 €
35 780 €

3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov
Položka

2010
skutočnosť
1

Výnosy celkom
Z toho: bežný transfer
Účel. prostriedky 08T0103
08T0104
08T0108
Spolu bežný transfer

2011
upravený
rozpočet
2

2011
skutočnosť
3

1 146 350

1 140 868

1 231 587

823 639
6 500
4 000
19 000
853 139

887 654
7 554
3 200

887 654
7 554
6 688

898 408

901 896
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Rozdiel

3-2

+ 90 719

Rozdiel

3–1

+ 85 237
+ 64 015
+ 1 054
+ 2 688
- 19 000

Kapitálový transfer zo ŠR
Vlastné výnosy /602–648/
Zúčtované zákonné
rezervy
Výnosy od subj. mimo VS
Náklady celkom
- spotrebované nákupy 50
v tom: spotreba materiálu
spotreba energií
- služby
51
v tom: opravy a údržba
cestovné
reprezentačné
- osobné náklady
52
v tom: mzdové
- dane a poplatky
53
- ostatné náklady
54
- odpisy HIM
551
- tvorba zák. rezerv
552
- tvorba ost. rezerv
553
- tvorba oprav. pol.
557
- finančné náklady
56
- daň z príjmov
591
Hospodársky výsledok

105 925
150 270
29 628
7 388
1 146 000
112 003
22 835
89 168
108 616
37 120
6 728
1 261
732 412
516 689
12 735
43 317
96 281
29 147

52
11 437
350

175 000

1 073 408
176 552
37 857
138 695
108 657
13 155
7 067
985
749 127
531 483
16 599
3 136

3 532
15 805

124 207
173 822
29 562
2 100
1 231 225
143 869
42 498
101 371
109 920
12 240
8 880
1 010
734 951
516 479
13 720
15 817
143 349
38 860
9 741
1 342
3 851
15 805
362

+ 18 282

+ 157 817
- 32 683
+ 4 641
- 37 324
+ 1 263
915
+ 1 813
+
25
- 14 176
- 15 004
- 2 879
+ 12 681
+143 349
+ 38 860
+ 9 741
+ 1 342
+
319

+ 85 225
+ 31 866
+ 19 663
+ 12 203
+ 1 304
- 24 880
+ 2 152
251
+ 2 539
210
+
985
- 27 500
+ 47 068
+ 9 713
+ 9 741
+ 1 342
+ 3 799
+ 4 368

Náklady
Spotrebované nákupy / 50 /
Rozpočet na spotrebované nákupy vo výške 176 552 € bol čerpaný v objeme 143 869 €, čo je
plnenie na 81,5 %. K vyššiemu čerpaniu došlo v spotrebe materiálu, keď na rozpočet 37 857 €
činila skutočnosť 42 498 €, čo je index 112,3 %. Nárast bol spôsobený jednorázovým obstaraním
drobného hmotného majetku pre Múzeum dopravy Bratislava vo výške 1 696 €
/ nákup PC, LCD TV, DVD prehrávač, multifunkčná kopírka, skener / a obstaraním materiálu pre
kamerový systém vo výške 1 310 €.
Zvýšené náklady sa prejavili v Múzeu letectva Košice obstaraním úsporných LED svietidiel na
vonkajšie osvetlenie v hodnote 2 354 €. Nárast nákladov je spôsobený aj spotrebou tonerov vo
výške 1 779 €.
V spotrebe energií na upravený rozpočet 138 695 €, boli čerpané všetky druhy enregií vo výške
101 371 €, čo je plnenie na 73,1 %.
Služby / 51 /
Rozpočet nákladov na služby vo výške 108 657 € bol v skutočnosti čerpaný vo výške 109 920 €,
čo je 101,2 %. K nárastu došlo v nákladoch na cestovné, keď oproti rozpočtu 7 067 €, činili
náklady 8 880 €. K zvýšeniu došlo najmä u zahraničných ciest realizovaním výstavy „Osobnosti
vedy a techniky na Slovensku „ v Estónsku a Rumunsku.
V položke opravy a údržba rozpočet vo výške 13 155 € bol čerpaný objemom 12 240 €, čo je
plnenie na 93, 0 % . Značné náklady vznikli v dôsledku havarijnej situácie vodovodného potrubia
na Hlavnej 88 v Košiciach vo výške 4 850 €, oprave strechy v Múzeu letectva Košice 2 997 €,
oprave objektu Gápeľ v NKP Solivar vo výške 1 102 €.
Náklady na reprezentačné boli rozpočtované vo výške 985 €, v skutočnosti náklady činili 1 010 €,
čo je plnenie na 102,5%.
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Osobné náklady / 52 /
Na upravený rozpočet 749 127 €, čerpanie osobných nákladov činí 734 951 €, čo je index 98,1 €.
Rozpočtované mzdobvé náklady vo výške 531 483 € boli čerpané v objeme 516 479 €, čo je
plnenie na 97,2 % s úsporou 15 004 €.
Záväzný ukazovateľ – mzdy financované transferom zo ŠR vo výške 456 378 € bol dodržaný, keď
čerpanie bolo na 100,0.
V pohyblivej zložke miezd boli vyplatené odmeny vo výške 33 065 €, z toho pri pracovných
životných jubileách 1 847 €. Na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
boli v priebehu roka použité prostriedky vo výške 15 504 €.
Výška priemernej mzdy na pracovníka dosiahla úroveň 637 €, čo je oproti roku 2010 nárast o 35 €
na pracovníka, s indexom 105,9.
Orientačný ukazovateľ priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov vo výške 66 osôb
nebol prekročený.
Dane a poplatky / 53 /
Na rozpočet 16 599 € boli zúčtované dane a poplatky vo výške 13 720 €, čo predstavuje úsporu
2 879 € a plnenie na 82,7 %. Štruktúra výdavkov bola nasledovná :
Daň z nehnuteľností
10 584 €
Súdny poplatok HS HSV Košice
2 402 €
Parkovné, STK, cestné karty
313 €
Ostatné poplatky
421 €
Ostatné náklady / 54 /
V položke ostatných nákladov sú čerpané prostriedky vo výške 15 817 €. Oproti roku 2010 je
zaznamenaný pokles čerpania o 27 500 €. Sú tu zahrnuté náklady krátenia odpočtu DPH 15 213 €,
členské príspevky 504 € a pokuta 100 € Ministerstva vnútra SR o činnosti bezpečnostnej služby za
rok 2009.
Odpisy HIM / 55 /
Náklady na odpisy sú zúčtované vo výške 143 349 €, oproti roku 2010 sú vyššie o 47 068 €, čo je
výrazné navýšenie, ktoré vzniklo z titulu ukončenia rozostavaných investičných akcií z rokov 2009
až 2011.
Náklady na účte 552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti boli zúčtované vo výške
38 860 €, z toho :
Zákonné rezervy na dovolenku
24 624 €
Zákonné rezervy na odchodné
14 236 €

Náklady na účte 553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti sú zúčtované vo výške
9 741 €, z toho :
Závery vládneho auditu SFK Košice
7 946 €
Úrad práce, rozviazanie prac. pomeru /Jamnická/ 1 795 €
Náklady na účte 557 – Tvorba zákonných opravných položiek k pohľadávkam vo výške 1 342 €.
Ostatné finančné náklady / 56 /
Na rozpočet 3 532 € boli zúčtované náklady 3 851 €, čo znamená plnenie na 109 %.
Hlavné položky tvoria zúčtované náklady na zákonné poistenie motorových vozidiel 1 400 €,
havarijné poistenie 2 024 €, poistenie výstav 253 € a poistenie osôb 125 €.
Náklady na účte 591 – splatná daň z príjmov je odvedená do ŠR vo výške 15 805 €. Daň z príjmov
je uplatňovaná v zmysle zákona z tržieb získaných z nájomného nebytových priestorov, z tržieb za
predaj tovaru a z ostatných príjmov nesúvisiacich s hlavnou činnosťou.
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3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov
Plnenie v porovnaní s rozpočtom / v eurách /
Ukazovateľ

Upravený
rozpočet 2011

Transfer na bežnú činnosť ŠR
Výnosy z kapitálového transferu zo ŠR
Vlastné výnosy / 602 – 648 /
Zúčtovanie zákonných rezerv / 652 /
Výnosy od subjektov mimo VS / 682 /
Výnosy celkom
Náklady celkom
Hospodársky výsledok

Skutočnosť
2011

898 408
67 460
175 000

Rozdiel

901 896
124 207
173 822
29 562
2 100
1 231 587
1 231 225
+ 362

1 140 868
1 073 408

+ 3 488
+ 56 747
1 178
+ 29 562
+ 2 100
+ 90 719

Vlastné výnosy z tržieb zo vstupného, z prenájmu nebytových priestorov a ostatných prenájmov
činili
v upravenom
rozpočte
175 000
€.
V skutočnosti
boli
splnené
v objeme
173 822 €, čo je plnenie na 99,3 %. V medziročnom porovnaní však došlo k nárastu tvorby
vlastných výnosov o 23 552 €, s indexom 115,7.
Okrem bežných transferov, kapitálových transferov zo ŠR a vlastných výnosov boli ďalej
zúčtované :
- výnosy získané od ostatných subjektov verejnej správy vo výške
2 100 €
- výnosy zo zúčtovania zákonných rezerv na dovolenku a odchodné
29 562 €.

Medziročné porovnanie štruktúry vlastných výnosov / v Eur /
Ukazovateľ

Skutočnosť
2010
1

Tržby zo vstupného
Tržby z pred. prop. materiálov
Výnosy z pren. výst. priestorov
Výnosy z prenájmu exponátov
Ostatné výnosy
Výnosy z pren. nebyt. priestorov
Vlastné výnosy celkom

62 437
481
1 230
1 265
2 721
82 136
150 270

Schválený
rozpočet
2011
2

Upravený
rozpočet
2011
3

Skutočnosť
2011

Plnenie
%

4

3:2

66 500

81 500

73 500
140 000

93 500
175 000

78 918
883
5 492
1 207
144
87 178
173 822

96,8

93,2
99,3

V tvorbe vlastných výnosov na upravený rozpočet vo výške 175 000 €, je plnenie vo výške 173 822
€, čo je plnenie na 99,3 %.
V tržbách zo vstupného je plnenie na 96,8 %, oproti schválenému rozpočtu sú tržby vyššie
o 12 418 €. V porovnaní s rokom 2010 je zaznamenaný výrazný nárast tržieb o 16 481 €,
čo predstavuje index 126,4 %.
Priaznivý dopad sa prejavil v získaných tržbách za prenájom výstavných priestorov
na komerčné účely v Múzeu dopravy Bratislava a Múzeu letectva Košice, vo výške 5 492 €.
Výnosy z prenájmu nebytových priestorov na upravený rozpočet 93 500 €, boli dosiahnuté
vo výške 87 178 €, čo je plnenie na 93,2 %. Oproti schválenému rozpočtu sú výnosy z prenájmu
vyššie o 13 678 €. Medziročný nárast z dosiahnutých výnosov z prenájmu nebytových priestorov
činí 106,1 %.
V rámci poukážkového systému podpory prístupu žiakov základných a stredných škôl ku kultúrnym
hodnotám „Projekt kultúrne poukazy 2011“ boli odovzdané kultúrne poukazy v celkovom množstve
10 775 ks. Ministerstvom kultúry SR bol zvýšený bežný transfer na rok 2011 o 10 775 €.
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V medziročnom porovnaní bol prijatý nižší počet kultúrnych poukazov o 4 735 ks, čo bolo
spôsobené oneskorenou distribúciou poukazov na školy, až v mesiaci máji 2011.
Na celkových tržbách zo vstupného vo výške 78 818 €, je podiel expozícií nasledovný :
Tržby vstupné
2010

STM Košice
Múzeum J. M. Petzvala Sp. Belá
Kaštieľ Budimír
NKP Solivar
Múzeum dopravy Bratislava
Múzeum letectva Košice
Múzeum kinematografie Medzev
Spolu

Tržby vstupné
2011

Zúčtované KP
ks
€

17 978

25 475

6 436

1 001
2 107
8 617
23 405
9 190
139
62 437

952
2 033
11 200
28 954
10 016
288
78 918

350
73
1 525
976
1 373
42
10 775

6 436
350
73
1 525
976
1 373
42
10 775

3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Na bežné výdavky bol upraveným rozpočtom na rok 2011 poskytnutý transfer zo štárneho
rozpočtu vo výške 965 868 € a kapitálový transfer vo výške 67 460 €.
Schválený rozpočet vlastných výnosov činil 140 000 €, v závere roka bola vykonaná úprava
rozpočtu do výšky 175 000 €. V skutočnosti tvorba vlastných výnosov činila 173 822 €, čo je
plnenie na 99,3 %.
Prijaté výnosy od subjektov mimo verejnej správy predstavovali 2 100 € a výnosy zo zúčtovania
zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti vo výške 29 562 €.
Pri celkových skutočne dosiahnutých výnosoch v objeme 1 231 897 € a nákladov vo výške
1 231 225 €, vykazuje Slovenské technické múzeum za rok 2011 hospodársky výsledok po
zdanení – zisk vo výške 362 €.
Finančné prostriedky poskytnuté bežným transferom zo ŠR vo výške 901 896 € boli čerpané na
100,4 %. Poskytnutý kapitálový transfer v objeme 67 460 €, bol v skutočnosti čerpaný vo výške
29 400 €, čo je plnenie na 43,6 %.
Kapitálové výdavky nevyčerpané z rozpočtu 2011 boli presunuté na čerpanie v rozpočtovom roku
2012 v celkovom objeme 38 060 €.
3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie
a/ Bežné výdavky
Program 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
RO č. 1 „Dni slovenskej kultúry v Rumunsku“
(výstava Osobnosti vedy a techniky na Slovensku)
Výstava bola realizovaná v Technickom múzeu Bukurešť v dňoch 30. 9. 2011 – 31.
10. 2011, s predĺžením do 17. 11. 2011. Pri príležitostí výstavy sa uskutočnili
prehliadky a vedomostné súťaže k vystaveným exponátom za účasti študentov
slovenského jazyka a literatúry v Bukurešti. Pridelené finančné prostriedky boli
vyčerpané v plnej výške.

3 200 €

List MK-334/2011-100/17443 zo dňa 12. 12. 2011 – súhlas na dofinancovanie
potrieb v oblasti bežných výdavkov na projekt „Osobnosti vedy a techniky na
Slovensku“ – v Estónsku, kód zdroja 1319. Výstava bola realizovaná v meste Tartu
spracovaná dvojjazyčne v jazyku slovenskom a estónskom, s pozitívnym ohlasom u
návštevníkov. Pridelené finančné prostrieky boli vyčerpané v plnej výške

3 448 €
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Program 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
7 554 €

RO č. 5 Nová expozícia „História baníctva na Spiši“
Expozícia bola sprístupnená v mesiaci 12/2011 v Multifunkčnom energetickom a
baníckom centre v meste Spišská Nová Ves (priestory v prenájme). Ide
o dočasnú expozíciu s tematikou histórie baníctva na Spiši. Bolo zhotovených 34
kusov erbov banských miest a obcí Spiša, je vybavená trojrozmernými zbierkovými
predmetmi z fondu STM Košice. Pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané
v plnom rozsahu.
b / Kapitálové výdavky

Z upraveného rozpočtu z roku 2009 boli presunuté na čerpanie v roku 2011 kapitálové výdavky
v celkovej výške 85 281,67 € v programe 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií

- Bezbariérový vstup do expozícií, číslo IA 24 058
- Veľkoplošný depozitár a reštaurátorské dielne, č. IA 24 060

presun

čerpanie

45 975,30
39 306,37

45 975,30 €
39 306,37 €

Z upraveného rozpočtu z roku 2010 boli presunuté na čerpanie v roku 2011 kapitálové
výdavky vo výške 10 000 € v programe 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií.
presun

čerpanie

- Bezbariérový vstup do expozícií, číslo IA 24 058
10 000 €
5 273,28 €
Nevyčerpané finančné prostriedky boli presunuté na čerpanie v rozpočtovom roku 2012.

Rozpočtové opatrenie č. 2/KV – vykonaná úprava rozpočtu so zvýšením
kapitálových výdavkov v programe 08T0103
– Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

67 460 €

– Vedecko-technické centrum pre deti a mládež, IA č. 27 068
Finančné prostriedky určené na projektovú dokumentáciu v rámci
Regionálneho operačného programu ROP – PO7, Európske hlavné
mesto kultúry – Košice 2013. Projektová realizačná dokumentácia
bola odovzdaná na riadiaci orgán 30. 12. 2011, nevyčerpané prostriedky
boli prenesené na čerpanie v rozpočtovom roku 2012.

31 680 €

– Rekonštrukcia kaštieľa Budimír, IA číslo 27 069
Prostriedky určené na projektovú dokumentáciu v rámci Regionálneho
operačného programu, PO3 II. etapa - Posilnenie kultútneho potenciálu
regiónov a rozvoja cestovného ruchu. Projektová realizačná
dokumentácia bola odovzdaná v mesiaci 11/2011.
Finančné prostriedky čerpané vo výške 29 400 €, nevyčerpaná suma
vo výške 6 380 € bola presunutá na čerpanie v rozpočtovom roku 2012.

35 780 €

Investičná akcia NKP Solivar Prešov, objekt Klopačka – sanácia, realizovaná z vlastných zdrojov.
Predmetný objekt je drevená zvonica, ktorá sa v minulosti využívala na zvolávanie baníkov do
práce. Vplyvom poveternostnej činnosti došlo hnilobnými procesmi dreva k statickému narušeniu
objektu. Na základe statického posúdenia priestorovej tuhosti poškodenej stavby a biotopického
posúdenia sa zrealizovala nevyhnutná sanácia objektu.
Rozpočtové náklady 21 663 €, čerpané prostriedky k 31. 12. 2011 vo výške 18 900 €.
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3.2.6 Rozbor výdavkov podľa prvkov
a / Bežné výdavky
Základný prvok v ktorom organizácia realizuje svoju základnú činnosť
08S0106 – Múzeá a galérie,
zdroj 111

Celkom

610

620

630

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

815 560
887 654
887 654

416 921
456 378
456 378

159 566
173 904
173 904

236 173
254 067
254 069

08S0106 – Múzeá a galérie,
zdroj 45

Celkom

610

620

630

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

140 000
175 000
88 409

82 608
55 177
- 3 812

12 288
4 491
-12 412

45 104
113 366
84 368

640

710

2 900
3 305
3 303

640

1 966
1 965

700

18 300

Prioritné projekty
- História baníctva na Spiši
08T0103 – Podpora kult.
aktivít RO a PO, zdroj 111

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

7 554
7 554

630

640

700

7 554
7 554

- Výstava „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“ - Rumunsko
08T0104 – Podpora kult.aktivít
v zahraničí, zdroj 111

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

3 200
3 200

630

640

700

3 200
3 200

- Výstava „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“ – Estónsko
08T0104 – Podpora kult.aktivít
v zahraničí, zdroj 1319

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

3 488
3 488

630

640

700

3 488
3 488

b / Kapitálové výdavky
Prioritné projekty
- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia kaštieľ Budimír
08T0103 –Podpora kult.aktivít
RO a PO, zdroj 111

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

67 460
29 400

620

630

640

700

67 460
29 400
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- Bezbariérový vstup do expozícií
- Veľkoplošný depozitár a reštaurátorske dielne
08T0108 – Stratégia rozvoja
múzeí a galérií, zdroj 1319

Celkom

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

85 281,67

610

620

630

640

700

85 281,67

- Bezbariérový vstup do expozícií
08T0108 – Stratégia rozvoja
múzeí a galérií, zdroj 131A

Celkom

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

5 273,28

610

620

630

640

700

5 273,28

4. HODNOTENIE FONDOV ORGANIZÁCIE
Rezervný fond
Počiatočný stav k 1. 1. 2011
Tvorba
- Ústav exp. fyziky SAV Košice – projekt „Cez mikrokozmos
k poznaniu makrokozmu“ finančný príspevok
- Ministerstvo kultúry SR, Múzeum roka 2010, finančná odmena

v Eur
0,00
99,58
2 000,00
2 099,58
2 099,58
0,00

Čerpanie
Zostatok fondu k 31. 12. 2011
Sociálny fond

v Eur
1 311,23

Počiatočný stav k 1. 1. 2011
Tvorba
- povinný prídel vo výške 1 % a ďalší prídel vo výške 0,5 %
Spolu tvorba
Čerpanie
- príspevok na stravovanie zamestnancov, stravné lístky
Zostatok fondu k 31. 12. 2011

5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
V zmysle Zriďovacej listiny STM nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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7 482,80
7 482,80

7 041,06
1 752,92

6. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
Podľa výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 sú na riadku 60 evidované krátkodobé pohľadávky vo
výške 8 334 € v lehote splatnosti.
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov činia 4 984 €, z toho :
- 3 642 € - súdne vymáhaná pohľadávka u nájomcu nebytových priestorov ATELIER AT,
Anna Takáčová Košice, za prenájom nebytových prriestorov na Hlavnej ulici č. 90 Košice.
Na pohľadávku je vydaný exekučný príkaz .
- 1 342 € - súdne vymáhaná pohľadávka u nájomcu nebytových priestorov Steel energy,
s.r.o., Košice, za prenájom nebytových priestorov na Hlavnej ulici č. 88 v Košiciach.
Na pohľadávku je vydaný exekučný príkaz.
Záväzky
Na riadku 151 Súvahy sú vykázané krátkodobé záväzky v lehote splatnosti do 1 roka v hodnote
115 123 €, z toho :
- na riadku 152 - dodávatelia vo výške 41 848 €
- na riadku 163 – sú vedené mzdové záväzky voči zamestnancom za výplatné obdobie
12/2011 vo výške 17 733 €
- na riadku 164 – ostatné záväzky voči zamestnancom, zrážky z miezd za výplatné obdobie
12/2011 vo výške 17 963 €
- na riadku 165 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sú evidované
záväzky za obdobie 12/2011 vo výške 29 595 €
- na riadku 167 – ostatné priame dane je evidovaná daň zo mzdy zamestnancov za obdobie
12/2011 vo výške 7 439 €
- na riadku 168 – daň z pridanej hodnoty vo výške 545 €.

7. PERSONÁLNE OTÁZKY
Činnosť STM (hlavné sídlo v Košiciach, vysunuté pracoviská – Múzeum letectva v Košiciach,
Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Kaštieľ v Budimíre, NKP
v Solivare, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve) je v záujme riadneho
a plynulého zabezpečovania poslania zabezpečovaná prostredníctvom hlavných organizačných
úsekov, ktorými sú:
- úsek generálneho riaditeľa – 12 zamestnancov
(v tom generálny riaditeľ múzea)
zabezpečuje koordináciu a jednotnosť postupu a činnosti všetkých úsekov STM pri vykonávaní plánovacej,
vyhodnocovacej, rozborovej a kontrolnej činnosti (ide o agendu právnu, kontrolnú personálnu, obranu, bezpečnosť
a ochranu,
utajované skutočnosti, rozmnožovňu, bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci, protipožiarnu
a energetickú, agendu zahraničných stykov a rešerší , agendu informatika a bezpečnostného správcu, agendu
konzervátor a reštaurátor

- úsek hlavnej (odbornej) činnosti – 35 zamestnancov
(v tom námestníčka pre hlavnú činnosť a námestník pre marketing a prezentáciu)
je nositeľom štatutárnych odborných úloh STM - budovanie a rozširovanie zbierkového fondu hmotných
dokumentov o vývoji techniky a exaktných vied na Slovensku ako aj o podiele Slovenska a jeho osobností na rozvoji
svetovej vedy a techniky, evidencia zbierkového fondu STM, ochrana, odborné spracovanie, prezentácia
zbierkového fondu, budovanie odbornej knižnice, vzdelávacia, kultúrno-výchovná, popularizačná a propagačná
činnosť, poskytovanie informačných, odborno-poradenských a ďalších odborných služieb pre iné subjekty,
spolupráca na vedecko-výskumnej činnosti iných inštitúcií a riešenie vlastných výskumných úloh, agenda
zahraničných stykov a rešerší

- úsek ekonomicko-prevádzkový – 26 zamestnancov
(v tom námestník pre ekonomickú a prevádzkovú činnosť)
zabezpečuje prevádzku STM a hospodársko-údržbársku činnosť (vypracováva koncepcie rozvoja, plány a rozpočty
STM tak, aby vecne a termínovo zabezpečovali plnenie plánu hlavných úloh a ostatných úloh, zabezpečuje ochranu
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majetku štátu v správe STM, sleduje dodržiavanie ekonomických ukazovateľov, vypracováva materiály, správy a
rozbory týkajúce sa hospodárenia STM, kontroluje vecné, finančné a časové plnenie plánovaných a prikázaných
úloh, zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, verejných prác a služieb s platnými predpismi, zabezpečuje
dopravnú činnosť, investičnú činnosť, materiálno-technické zabezpečenie, opravu a údržbu objektov, vedenie
pokladničnej, mzdovej a finančnej agendy).

Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov k 31.12.2011
Fyzický stav k 31.12.2011 – 73 zamestnancov.
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov – 67,3
VH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

z toho

Personálny rozvoj
Vedúci zamestnanci
Kurátori spolu
Prírodné vedy
Technické vedy
Spoločenské vedy
Kustódi
Lektori
Dokumentátori
Knihovníci
Reštaurátori
THP
Fotografi
Ostatní

VŠ
9
8*
1
7
0
0
5
0
0
0
7
0
0
29

Počet zamestnancov spolu
- 2 kumulované funkcie

ÚS
0
3
0
3
0
1
8
1
1
5
4
1
11
35

SO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
7

Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4

Spolu
9
11*
1
10
0
1
13
1
1
5
12
1
21
75

-2

Počet zamestnancov spolu
z toho ženy
z toho ZPS
* v tom 2 vedúci zamestnanci

-2

27
11
0

0
0

35
21
3

7
2
0

4
4
0

73
38
3

Plnenie povinného podielu zamestnania občanov so zdravotným postihnutím – STM v roku 2011
splnilo povinný 3,2 % podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Na skrátený úväzok pracovalo v roku 2011 v priemere 21 zamestnancov.

Štruktúra pracovného zaradenia zamestnancov

9
11*
1
5
1
1
z toho ženy 3
6**
1
1
1
z toho ZPS
Spolu
40
*v tom 2 vedúci zamestnanci
**v tom 1 vedúca zamestnanňa
*** v tom 1 kumulovaná funkcia lektor, kurátor

1
1

administratíva

Ostatní

Lektor

Knihovník

Fotograf

Dokumentátor

Reštaurátor

Kustód

funkcie odborného úseku

Kurátor

vedúca úroveň

13
9***
2

12
10
1
12

21
8
1
21

Veková štruktúra zamestnancov
do 20 rokov

21 - 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

nad 60 rokov

0
z toho ženy
z toho ZPS

1
1
0

10
4
1

13
11
1

34
15
2

15
7
0
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Pohyb zamestnancov
V priebehu roku 2011 do pracovného pomeru nastúpili šiesti noví zamestnanci, odišli štyria
zamestnanci.
Prehľad o uvoľnených zamestnancoch
Dôvod
Dohoda
Výpoveď zo strany zamestnanca

spolu
4
0

z toho ženy
0
0

z toho ZPS
0
0

0
0

0
0

0
0

1

0

0

4

0

0

Výpoveď zo strany zamestnávateľa
Zrušenie prac.pomeru v škúšobnej dobe
Iné
(SD star.dôchodok, ID invalid.dôch. doba určitá)
Spolu
Prehľad o prijatých zamestnancoch
Spôsob
Z Úradu práce
Konkurzy
Iné
Spolu
* konkurz aj ÚP l osoba

spolu
1
1*
3
4

z toho ženy
0
0
1
1

z toho ZPS
0
0
1
1

V organizácii bol v roku 2011 týždenný fond pracovného času 37,5 hod., s pružnou pracovnou
dobou od 7,00 – 8,00 do 15,00 – 16,00 hod.
Personálny plán na rok 2011 a jeho plnenie
Vysokoškolské vzdelanie si doplňovali 2 zamestnanci (Duchoň Mgr., Bieľaková Bc.). Pomaturitné
štúdium – 1 zamestnanec (D. Marciová). V roku 2011 pokračovala pre záujemcov výučba
anglického jazyka. V roku 2011 bola v STM umožnená absolventská prax študentom - na úseku
hlavnej činnosti 1, na úseku ekonomickej činnosti 1.
STM dbá o odborný rast svojich zamestnancov. Mnohí sa v roku 2011 zúčastnili rôznych
seminárov, školení a kurzov.
názov
Kurátorské štúdiá I. (M3G)
Konzervovanie zbierkových predmetov (M3G)
Múzejná pedagogika I. (M3G)
Vedenie ľudí v kultúrnej organizácii (M3G)
Povinnosti mzdovém účtovníčky
Účtovná uzávierka rok 2010
Inspektorát BP- predpisy
Elektronické verejné obstarávanie
Seminár požiarnej ochrany
Preškolenie vodičov MV
Konsolidovaná účt.závierka 2010
Získanie odb.spôsobilosti – ver. obstarávanie
Bezpečnostný výcvik ML
Skúšky zváračov
Nový zákonník práce od 09/2011
Obsluha vysokozdvižných vozíkov
Školenie BOZ zamestnancov
Odborný seminář - Správa registratúry
Verejné obstarávanie - aukcie
Odborné školenie – Ochrana před požiarmi

Kurz (K) / Školenie (š) / Seminár (S)
K
K
K
K
S
S
S
S
S
š
S
š
š
K
S
š
š
S
S
š
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počet zamestnancov
15
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
2
2
57
1
1
57
Kurz:
23 zamestnancov
Školenie: 122 zamestnancov
Seminár:
10 zamestnancov

8. CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2011 A PREHĽAD ICH PLNENIA
Na rok 2011 malo STM uzatvorený s MK SR kontrakt č. MK-270/2010-103/17284, ktorý bol
plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej
správy a organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Kontrakt bol uzatvorený na poskytovanie
verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:
- zabezpečenie vykonávania základných odborných činností
- realizácia vybraných krátkodobých prezentačných aktivít
- realizácia vedecko-výskumnej činnosti
- sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
Ďalšie hlavné ciele STM boli zakomponované s ostatnými úlohami pre jednotlivé oblasti múzejnej
činnosti v Pláne hlavných úloh STM pre rok 2011.
V súlade s predmetom činnosti a strategickými cieľmi rozvoja múzeí a galérií do roku 2011, ktoré
vyplývali pre STM v sledovanom období môžeme považovať za prioritné ciele najmä tieto:
• Plánovanú akvizíciu zbierkových predmetov sa nepodarilo naplniť z dôvodov nepridelenia
účelovej dotácie na nákup zbierkových predmetov.
• Vypracovanie digitalizačného plánu v rámci projektu „Digitálne múzeum“.
• Riešenie vedecko-výskumných úloh s využiteľnými výstupmi v prezentačnej a publikačnej
oblasti.
• Modernizácia expozície hutníctva II. etapa „Metalurgia kovov v 19. a 20. storočí“.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie (stavebnej časti a obsahovej náplne) Vedeckotechnického centra pre deti a mládež.
• Prezentácia putovnej výstavy „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“ v Estónsku (Univerzita
Tartu) a Rumunsku (Národné technické múzeum Bukurešť).
• Zapojenie sa do akcie „Noc múzeí“ v STM a niektorých jeho pobočkách.
• Ukončenie realizácie výťahu v STM v rámci bezbariérového vstupu do expozícií a planetária.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Hlavnými skupinami užívateľov
nasledovných skupín:

výstupov múzea boli návštevníci, ktorých sme zaradili do

ŠKOLSKÉ SKUPINY

Tvorili najpočetnejšiu aktívnu užívateľskú skupinu. Jedná sa hlavne o žiakov I. a II. stupňa ZŠ
a študentov SŠ a VŠ. Žiaci ročníkov 1. - 4. sa zaujímali najviac o planetárium a banskú expozíciu
STM a žiaci ročníkov 5. - 9. o hlavné expozície, rôzne edukačné aktivity, aktuálne výstavy a najmä
interaktívnu hru, projekt CESA – Stredoeurópske dobrodružstvo vedy. Do múzea prichádzali
cielene a viackrát do roka.
INDIVIDUÁLNI NÁVŠTEVNÍCI

Táto skupina bola v prevahe najmä počas jarných, letných a zimných prázdnin. Veľkú časť z nej
tvorili rodiny s deťmi. Široká verejnosť prichádzala často navštíviť konkrétnu výstavu, podujatie,
alebo aktivitu na základe informácie médií.
ZAHRANIČNÍ NÁVŠTEVNÍCI

Tvorili síce malú, ale dôležitú skupinu užívateľov výstupov STM. Informácie o aktivitách získavali
prostredníctvom webovej stránky STM, cez partnerské múzeá, prostredníctvom spolupráce či
výmeny zahraničných výstav, alebo náhodne pri prehliadke pamätihodností a atraktivít Košíc, či
Bratislavy.
ODBORNÁ VEREJNOSŤ

Skupinu tvorili vedci, učitelia a profesori na školách, ktorí uvítali prezentačné aktivity, výstupy
edičnej činnosti alebo výsledky výskumu. Táto skupina profesionálne využíva vedomosti z dejín
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vedy a techniky pri svojej pedagogickej činnosti. Jej význam spočíva najmä v aktívnej spolupráci
s múzeom a tiež v iniciovaní ďalšieho smerovania múzea.
MÚZEJNÉ I NEMÚZEJNÉ INŠITÚCIE, A POSLUCHÁČI ŠKOL TECHNICKO-UMELECKÉHO ZAMERANIA

Táto užívateľská skupina využívala najmä odborné poradenské a konzultačné služby
k problematike dejín vedy a techniky, k osobnostiam vedy a techniky a výstavy dizajnu, ktorým sa
STM programovo venuje.
OSTATNÍ UŽÍVATELIA

Do tejto skupiny patria verejné i súkromné inštitúcie, ktoré využívali atraktívne priestory STM na
prenájom pre rôzne konferencie, firemné prezentácie, spoločenské udalosti, oslavy či
fotografovanie (maturity, svadby a pod.)
Realizácia radu múzejných činností v roku 2011 bola ovplyvňovaná rôznymi vonkajšími faktormi,
externou a internou spoluprácou pre dosiahnutie určených cieľov. V odbornej činnosti boli
využívané zmluvné vzťahy s týmito inštitúciami pri riešení konkrétnych úloh i príprave a realizácii
aktivít: Technická univerzita v Košiciach (Fakulta umení, Hutnícka fakulta, Fakulta BERG,
Letecká fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky), UPJŠ Prírodovedecká fakulta, Ústav
experimentálnej fyziky, Muzeologický kabinet SNM, Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky pri SAV,
Dom techniky ČSVTS, US Steel Košice, s.r.o., Pamiatkové úrady SR, a ďalšie inštitúcie.

10. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
VYKONÁVANÝCH KONTROLNÝMI ORGÁNMI
Pre výkon kontrolnej činnosti sa v polročných intervaloch spracovávajú Plány kontrolnej činnosti.
Výber preverovaných objektov je realizovaný s cieľom zabezpečiť predovšetkým preventívnu
funkciu kontroly tak, aby prípadné nedostatky neprerástli do väčších a vážnejších následkov.
Kontrolná činnosť je zabezpečovaná kontrolórom múzea, pričom táto funkcia je kumulovaná
s výkonom funkcie tajomníka a právnika múzea. Do kontrolnej činnosti sú zapájaní aj ďalší
zamestnanci múzea z iných organizačných útvarov.
V roku 2011 bola kontrolná činnosť vykonávaná nasledovne:
1. Oblasť ekonomickej kontroly
Inventarizácie pokladničnej hotovosti, poštových známok, stravných lístkov, vstupeniek,
propagačného materiálu a ďalších prísne zúčtovateľných tlačív sú vykonávané v súlade s § 29
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a to v pravidelných štvrťročných intervaloch. Pri tejto
inventarizácii je porovnávaný evidenčný a skutočný stav pokladničnej hotovosti a ďalších
prísne zúčtovateľných tlačív a vyčíslený prípadný rozdiel. Inventarizáciu vykonáva dvojčlenná
komisia a výsledok inventarizácie odsúhlasuje, resp. rozdiely vyčísľuje referent všeobecnej
učtárne. V priebehu roka 2011 boli vykonané 4 inventarizácie, pri ktorých neboli zistené žiadne
rozdiely.
2. Oblasť správy a ochrany majetku štátu v správe STM
a) dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
V priebehu hodnoteného obdobia boli tejto kontrole podrobené všetky pracoviská Slovenského
technického múzea a to pracoviská v Budimíri, Múzeu letectva, Múzeu J. M. Petzvala
v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie v Medzeve, Múzeu dopravy v Bratislave, NKP Solivar
v Prešove a v Košiciach. Zistené drobné nedostatky boli operatívne odstránené, závažnejšie
nedostatky zistené neboli. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných celkom 12 kontrol.
b) ochrana majetku zvereného do správy STM
Na ochranu majetku zvereného do správy STM slúžia vykonávané revízie zbierkových fondov.
V roku 2011 bolo vykonaných šesť revízií zbierkových fondov a to zbierkového fondu
hodinárstva – jednalo sa o mimoriadnu revíziu z dôvodu zmeny vo funkcii hmotne zodpovednej
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osoby, fondu stavebníctva a vodohospodárstva, kde boli zistené rozdiely medzi evidenčným
a skutočným stavom a to vo fonde vodohospodárstva 20 a vo fonde stavebníctva 22 ev.j., ďalej
fondov astronómie, chémie, kováčstva a strojárstva – časť všeobecné. Pri týchto revíziách
neboli zistené rozdiely medzi evidenčným a skutočným stavom zbierkových predmetov.
3. Vybavovanie sťažností a podnetov občanov
V hodnotenom období organizácia neobdržala žiadnu sťažnosť či podnet od občanov.
4. Oblasť vonkajšej kontroly
Vonkajšími kontrolnými orgánmi boli vykonané 4 kontroly a to:
- Z úrovne Hasičského a záchranného zboru v Košiciach bola vykonaná komplexná
protipožiarna kontrola celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia
ochrany pred požiarmi, kde boli zistené formálne nedostatky v predpísanej dokumentácii
a nesprávne umiestnenie hasiaceho prístroja v kaštieli v Budimíri. Nedostatky boli
odstránené v stanovenom termíne.
- Pri následnej protipožiarnej kontrole bolo konštatované, že všetky opatrenia prijaté na
odstránenie zistených nedostatkov boli splnené.
- Odborom kontroly a inšpekcie MK SR bola vykonaná následná finančná kontrola, ktorá
odhalila nehospodárne a neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov, keď vykonané
práce boli fakturované ihneď po uzavretí zmluvy, nie je dodržiavaná lehota 10 dní
stanovená na vyúčtovanie cestovných nákladov pri pracovných cestách, porušovanie
pravidiel verejného obstarávania, pri vyraďovaní majetku nie sú doložené doklady
o spôsobe likvidácie neupotrebiteľného majetku, miestne inventárne zoznamy nie sú
aktualizované, nepravidelné zasadanie škodovej komisie.
- Správou finančnej kontroly v Košiciach bola vykonaná rozsiahla finančná kontrola za roky
2008 – 2010 zameraná na efektívnosť a hospodárnosť vynakladaných štátnych finančných
prostriedkov. Pri tejto kontrole bolo zistené nedodržanie termínu vyúčtovania finančných
prostriedkov na kapitálové výdavky stanoveného MK SR, rozdiel medzi fakturovanými
a realizovanými stavebnými prácami na investičnej akcii, poskytnutie preddavkov v plnej
výške pri obstaraní zbierkového predmetu, nedostatky pri poskytovaní preddavkov určeným
zamestnancom na drobný nákup, nákup PHM, drobný nákup MTZ, keď boli poskytované
na celý rok a nie na 3 mesiace, rozdiely medzi dátumom výdaja pokladničnej hotovosti
z pokladne a dokladmi preukazujúcimi oprávnenosť uskutočnenej pokladničnej operácie,
pri vyraďovaní majetku nebolo vydané rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a priložené doklady
o spôsobe naloženia s týmto majetkom, nesprávne vykonanie verejného obstarávania
prieskumom trhu.
Na odstránenie zistených nedostatkov sú prijaté opatrenia s určením termínu splnenia a nositeľa
úlohy. O výsledkoch kontrolných akcií sú členovia vedenia múzea informovaní na svojich
zasadnutiach.

11. ZÁVER
Slovenské technické múzeum obdržalo v priebehu roka rozhodnutím ministra kultúry SR
mimoriadne ocenenie. Na základe rozhodnutia poroty sa stalo víťazom v kategórii –
špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosťou s udelením titulu
Múzeum roka 2010
Z hodnotenia dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že plnenie uzatvoreného kontraktu na
rok 2011 je splnené. S výnimkou akvizičnej činnosti, kde rozdiel oproti plánovanej akvizícii je 20 ks
zbierkových predmetov. Nesplnenie tohto bodu kontraktu je zapríčinené nepridelením účelovo
viazanej finančnej dotácie. Schválený príspevok zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky vo výške
815 560 €, bol po vykonaní rozpočtových opatrení čerpaný v objeme 901 896 €.
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K výraznému nárastu došlo v tvorbe vlastných výnosov, keď rozpočtované výnosy v kontrakte vo
výške 140 000 €, boli po úprave rozpočtu vytvorené vo výške 173 822 €.
V celkovom hospodárskom výsledku bol dosiahnutý zisk vo výške 362 €, keď vytvorené výnosy
boli vo výške 1 231 587 € a čerpané náklady v objeme 1 231 225 €.
V priebehu sledovaného obdobia neboli vyčerpané v plnom rozsahu pridelené kapitálové výdavky,
ktoré budú presunuté na čerpanie v rozpočtovom roku 2012 vo výške 38 060 €.
Ide o finančné prostriedky určené na projektovú dokumentáciu v rámci investičných akcií
Regionálneho operačného programu ROP PO7 a ROP PO3 II. etapa, financovaných zo
štrukturálnych fondov ES.
V rámci podpory kultúrnych aktivít v zahraničí sa Slovenské technické múzeum
výstavou „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“ v Estónsku a Rumunsku.

prezentovalo

Medzi pozitíva pôsobenia možno zahrnúť spracovanie podkladov stavebnej časti a interaktívnych
exponátov projektu „Vedecko-technické centrum pre deti a mládež“ / I. etapa / Hlavná 90, Košice,
v rámci Regionálneho operačného programu ROP PO7- Európske hlavné mesto kultúry – Košice
2013. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená na riadiaci orgán
29. 11. 2011. Realizácia projektu by sa mala uskutočniť v termíne do 31. 12. 2012.
Medzi výrazné pozitíva možno považovať získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a
vývoj, ako aj uzatvorenie zmluvy medzi Múzeom SNP Banská Bystrica a STM o digitalizácii
zbierkových predmetov v rámci NP Digitálne múzeum.
Negatívne ovplyvňovali činnosť a hospodárenie múzea najmä nasledovné skutočnosti :
- nedostatok finančných prostriedkov na nákup zbierok, akvizičná činnosť sa takmer
zastavila
- nedostatok prostriedkov na vykonávanie konzervovania a reštaurovania zbierkových
predmetov
- nedostatok kapitálových prostriedkov na výstavbu veľkoplošného depozitára a
reštaurátorských dielní v priestoroch Múzea letectva Košice
- nedoriešenie žiadosti o zámenu depozitárov na ulici Timonova 21 a objektu tlačiarní na
Mäsiarskej ulici v Košiciach
- nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu a rekonštrukciu plánovaných
expozícií
- nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu predimenzovanej OST
/ výmeníkovej stanice na Mäsiarskej ulici v Košiciach
- za neriešený je nuté považovať vývoj v oblasti platových taríf a nízkych reálnych miezd,
ktorý spôsobuje trvalý odchod odborných pracovníkov zo všetkých pozícií.

V Košiciach dňa 09.03.2012

Predkladá:

Ing. Eugen Labanič
generálny riaditeľ
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Tabuľka č.1a
PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE NÁKLADOV K 31.12.2011
v eurách
Názov organizácie

UKAZOVATEĽ

Schválený

Upravený

Skutočnosť

rozpočet
na rok
2011
1

rozpočet
k
31.12.2011
2

k
k
31.12.2011
3

index

skutočnosť
3:2
4

501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
504 Predaný tovar

18 250
108 590

37 857
138 695

42 498 112,30
101 371 73,10

50 Spotrebované nákupy spolu
511 Opravy a udržovanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby

126 840
15 783
3 000
1 000
62 610
82 393
507 729
163 721
8 133
38 550
400
718 533

176 552
13 155
7 067
985
87 450
108 657
531 483
169 093
9 302
38 332
917
749 127

143 869
12 240
8 880
1 010
87 790
109 920
516 479
170 239
8 304
39 013
916
734 951

7 929
450
8 379

10 584
6 015
16 599

51 Služby spolu
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ost. soc. poist. - DDP
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
52 Osobné náklady spolu
531 Daň z motorových vozidiel
532 Daň z nehnuteľností
538 Ostatné dane a poplatky
53 Dane a poplatky
541 Zostat. cena predaného DlNH a DHM
542 Predaný materiál
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania
545 Ostat. pokuty, penále a úroky z omeškania

81,50
93,00
125,70
102,50
100,40
101,20
97,20
100,70
89,30
101,80
99,90
98,10

10 584 100,00
3 136 52,10
13 720 82,70

100

Podnik. činnosť

31.12.2010
5

31.12.2011
6

546 Odpis pohľadávky
548 Ost.náklady na prevádzkovú činnosť
549 Manká a škody (v r. 2007 účet 548)

350

3 136

15 717

54 Ostatné náklady na prev. činnosť spolu

350

3 136

15 817
143 349
38 860
9 741
1 342

3 260
3 260

3 532
3 532

3 851 109,00
3 851 109,00

15 805

15 805

15 805 100,00

551 Odpisy DlHM a DlNM
552 Tvorba zák. rezerv z prev. činnoti
553 Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti
557 Tvorba zák. oprav. položiek z prev. činnosti
558 Tvorba ost. oprav. položiek z prev. činnosti
562 Úroky
563 Kurzové straty (v r. 2007 účet 545)
568 Ostat.finanč. náklady (v r. 2007 účet 549)
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
591 Splatná daň z príjmov
Náklady spolu

955 560 1 073 408 1 231 225 114,70

6xx Výnosy z vl. činnosti, vrátane 687, 688
681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR
682 Výnosy z kapitálových transfererov zo ŠR

140 000

Bežné transfery (prísp. na činnosť)
Výnosy spolu (vrátane bežného transferu)

175 000
205 484
898 408
901 896
67 460
124 207
815 560
965 868 1 026 103
955 560 1 140 868 1 231 587

117,40
100,40
184,10
106,20
108,00

362

ZISK (+) STRATA (-)

Dátum : 8.3.2012

Dátum: 8.3.2012

Vypracoval: Ing. Zuzana Zaracká

Schválil: Ing. Eugen labanič, generálny riaditeľ

(meno a podpis)

(meno a podpis)
Číslo telefónu: 088
6223665

Číslo telefónu: 055 7260664

Pečiatka:
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Tabuľka
č.1b
PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE TRŽIEB K 31.12.2011

v eurách
Názov organizácie
UKAZOVATEĽ

602 Tržby z predaja služieb
* napr. vlastné predstavenia a koncerty

v tom:

Schválený
rozpočet
2011
1

Upravený
rozpočet k
31.12.2011
2

Skutočnosť
k
31.12.2011
3

66 500

81 500

78 918

z toho: * zahraničné
zájazdy

604 Tržby za tovar

883

( bulletiny )
621 Aktivácia mat. a tovaru
622 Aktivácia vnútroorganizač. služieb
624 Aktivácia DlHM
641 Tržby z predaja DlHM a DlNM
642 Tržby z predaja materiálu
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Index
3:2
4
96,80

Podnik činnosť
skutočnosť
31.12.2010
31.12.2011
5
6

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej čin.

73 500

93 500

652 Zúčt. zákon. rezerv z prev. čin.

94 021

100,60

29 562

662 Úroky
663 Kurzové zisky
687 Výnosy z BT od ost.subj.mimo VS
688 Výnosy z KT ost. subj. mimo VS

2 100

Výnosy bez transferu
681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR
682 Výnosy z kap. transferov zo ŠR
SPOLU
Dátum: 8.3.2012
Vypracoval: Ing. Zuzana Zaracká
(meno a podpis)

140 000
815 560

175 000
898 408
67 460

205 484
901 896
124 207

117,40
100,40
184,10

955 560

1 140 868

1 231 587

108,00

Dátum: 8.3.2012
Schválil: Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ
(meno a podpis)
Číslo telefónu: 055
6223665
Pečiatka:

Číslo telefónu: 055 7260664
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