
 

 
 
 
 
 
 
 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA ROK 2016 
 
 
 
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 

MEBAC – Expozícia História baníctva na Spiši, Nábr. Hornádu 14,  
052 01 Spišská Nová Ves 

 
Zriaďovateľ:   Ministerstvo kultúry SR 
Zriaďovacia listina:  MK 1426/2010-10/5882  
    v znení Rozhodnutia č. MK-2767/2015-110/13883 
 
IČO:    31297111 
Dátum zriadenia:  20. jún 1947 
Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 
 
Štatutárny zástupca:  Ing. Eugen  L a b a n i č  
    generálny riaditeľ   
 
Telefón:   055/ 62 236 65, 055/62 240 35 – 36 
Fax:    055/62 259 65 
E-mail:    stmke@stm-ke.sk 
Web stránka:    www.stm-ke.sk 
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2. HLAVNÉ ČINNOSTI ORGANIZÁCIE 
 

Slovenské  technické  múzeum  (ďalej  len „STM“)  je  podľa   § 7   ods. 7 zákona č. 206/2009 Z. z.  
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  celoštátnym 
špecializovaným múzeom.  
Základným poslaním STM je na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojou 
špecializáciou získavať, vedeckými metódami zhodnocovať a 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. 
 
Činnosti STM: 

- Systematická tvorba zbierkového fondu 
- Odborná správa zbierkového fondu – odborná evidencia, odborná ochrana  
- Vedeckovýskumná činnosť so zameraním na nadobúdanie zbierkových predmetov,  

ich vedecké skúmanie a zhodnocovanie 
- Odborná metodická činnosť v oblasti múzejnej dokumentácie, ochrany a prezentácie 

pamiatok vedy, výroby a techniky na Slovensku 
- Edičná a vydavateľská činnosť v súlade s poslaním a predmetom činnosti 
- Prezentačná činnosť – expozičná činnosť, výstavná činnosť, ostatná prezentačná činnosť 
- Výchovno-vzdelávacia a propagačná činnosť 

 
 

3. PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH STM NA ROK 2016 
 

Ročný plán hlavných úloh vytyčuje čiastkové ciele STM v roku 2016, v nadväznosti na koncepcie a 
dlhodobejšie plány jednotlivých odborných činností a výsledky realizovaných aktivít v 
predchádzajúcom období, zároveň vychádza z Kontraktu č. MK-1895/2015-340/16695 na rok 2016 
uzatvoreného medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a STM. 
 
Súvisiace koncepčné materiály, plány, zámery a dokumenty: 

- Zriaďovacia listina STM, 
- Stratégia rozvoja múzeí a galérií do roku 2018, 
- Akvizičná politika STM, 
- Plán akvizičnej činnosti STM do roku 2018, 
- Koncepcia vedeckovýskumnej činnosti STM, 
- Plán vedeckovýskumnej činnosti STM do roku 2018, 
- Plán prezentačnej činnosti STM do roku 2018. 

 
 

3.1  Základné odborné činnosti 
 
3.1.1 Budovanie zbierkového fondu 
 
(1) Systematicky a v súlade s Akvizičnou politikou STM a Plánom akvizičnej činnosti do roku 2018 
 budovať zbierkový fond. Akvizičnú činnosť realizovať formou vlastného výskumu, daru, kúpy, 
 prevodom správy alebo zámenou s iným múzeom. 
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 Konkrétne akvizície zvažovať aj v súvislosti s reálnymi možnosťami STM /kapacita  
 a vybavenie depozitárnych priestorov, možnosti odborného ošetrenia zbierkových
 predmetov − konzervovanie a reštaurovanie/. 
 
 Konkrétne akvizičné zámery STM v roku 2016 sú spracované ako prioritný projekt /PP/ 
 08T0106 Akvizícia zbierkových predmetov a nákup knižničných fondov: 
 

Zbierka Prioritný akvizičný zámer Cena /Eur/ 
Doprava artefakty riečnej dopravy, artefakty dokumentujúce vývoj cestnej 

dopravy 
30 000 

Letectvo systematické dopĺňanie zbierky − vývoj letectva po roku 1945, 
prioritne československé letectvo 

20 000 

Hodinárstvo doplnenie dokladov typológie hodinárskeho priemyslu na území 
Slovenska a Česka 

5 000 

Baníctvo a Solivarníctvo artefakty dokumentujúce hnedouhoľné baníctvo, dokumenty 
histórie solivarníctva v Soľnej Bani 

3 000 

Strojárstvo strojárska výroba 2. polovice 20. storočia, unikátne technické 
zariadenia  

4 000 

Elektrotechnika vývoj rozhlasovej a televíznej techniky 
silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika 

10 000 

Fotografická a kinematografická 
technika 

funkčné zariadenia a vybavenie fotoateliéru 1. polovice 20. stor. 3 000 

Priemyselný dizajn slovenská dizajnérska tvorba v oblasti produktového dizajnu 2 000 

Kancelárske stroje a polygrafia doplnenie vývojového radu elektronických písacích strojov 
artefakty dokumentujúce procesy polygrafickej výroby v 20. stor. 

2 000 

Hutníctvo hutnícka výroba v období 1960 − 1990 700 

Kováčstvo sprievodná dokumentácia vývoja kováčstva (cenníky, vzorkovníky, 
katalógy) 

500 

Geodézia a kartografia prístrojová technika v súčasnej geodézii 5 000 

Astronómia historická pozorovacia technika, demonštračná technika  1 500 

Fyzika a Chémia artefakty dokumentujúce počiatky náuky o elektrine, trendy vo 
vývoji fyziky a chémie, doklady vývoja chemického priemyslu 

2 000 

Predpokladané náklady spolu: 88 700 

 
 Termín (T): priebežne  Zodpovednosť (Z): kurátori Náklady (N): 88 700 Eur /PP/* 
  
(2) Aktualizovať a dopracovať akvizičné zámery jednotlivých zbierok. 
 T: marec 2016   Z: kurátori 
 
(3) Prioritnú pozornosť venovať získavaniu artefaktov dokumentujúcich históriu riečnej prepravy 
 a lodnej dopravy na Slovensku v súvislosti s adaptáciou plavidla Šturec na "Lodné múzeum". 
 T: priebežne   Z: R-MD, Goduš 
 
(4) Pokračovať v aktivitách na získanie originálnych súčastí lietadla Messerschmitt  v súvislosti s 
 projektom "Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109". 
 T: priebežne   Z: R-ML, Ondreják    
 
(5) Na základe výstupov vedeckovýskumných úloh, ako aj zámerov v prezentačnej činnosti do r. 
 2018 systematicky dopĺňať najmä zbierky: Baníctvo, Solivarníctvo, Hodinárstvo, 
 Elekrotechnika, Letectvo. 
 T: priebežne   Z: kurátori 
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu akvizičnej činnosti v roku 2016: 
 Celkový objem zbierkového fondu STM navýšiť o minimálne 30 ks zbierkových predmetov. 
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3.1.2 Odborná správa, ochrana a bezpečnosť zbierkových predmetov 
 
 Odborná evidencia zbierkových predmetov 
 
 Odbornú evidenciu realizovať systematicky, v súlade s platnou legislatívou a internými 
 metodickými predpismi prostredníctvom ESEZ 4G. 
 
(1) Prvostupňovú evidenciu realizovať neodkladne po nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty 
 do zbierkového fondu, a to elektronicky aj klasickou formou. 
   T: priebežne   Z: dokumentátor, fotograf 
 
(2) Katalogizáciu novonadobudnutých zbierkových predmetov kompletizovať do 12 mesiacov 
 odo dňa nadobudnutia. 
 T: stály    Z: kurátori 
 
(3)  Pokračovať v retrospektívnej elektronickej katalogizácii zbierkových predmetov. 
 Prioritne doplniť katalogizačné záznamy zbierkových predmetov digitalizovaných v rámci NP  
 Digitálne múzeum.  
 Dopĺňať digitálne obrazové záznamy zbierkových predmetov, revidovať povinné údaje 
 (prioritne údaje o nadobudnutí, pôvode, zatriedení, popisné údaje, miesto trvalého a miesta 
 dočasného uloženia).    
 Zaznamenávať všetky zmeny súvisiace so zbierkovými predmetmi, vrátane dokladania 
 elektronickou formou dokumentácie (dočasné uloženie, odborné ošetrenie, revízia, 
 vyradenie, atď.) 
 T: stály    Z: kurátori, dokumentátor, fotograf 
 
(4) V spolupráci so SNM Muzeologickým kabinetom pokračovať v tvorbe "Múzejného 
 tezauru" – elektronického výkladového slovníka múzejnej terminológie.  
 V súlade s výstupmi II. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS spracovať návrhy 
 zmien štruktúry a najmä predmetových autorít v Múzejnom tezaure.  
 T: priebežne   Z: kurátori, dokumentátor 
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu odbornej evidencie zbierok v roku 2016: 
 Odborná evidencia zbierkových predmetov v chronologickej evidencii v počte 30 
 záznamov, v druhom stupni (prvoskatalogizovanie) 259 záznamov. 
 
 
 
 Odborné uloženie zbierkových predmetov 
 
(5) Dbať na udržiavanie podmienok v existujúcich depozitárnych priestoroch. Kontrolu stavu 
 zbierkových predmetov v depozitároch  realizovať v súlade s internými predpismi STM.  
 Realizovať pravidelný monitoring teploty a vlhkosti v depozitároch. Zvýšenú pozornosť  
 venovať depozitárom v zóne s prístupom návštevníkov. 
 T: stály    Z: kurátori 
 
(6) Doplniť vybavenie  depozitárov funkčnou prístrojovou technikou pre monitorovanie 
 mikroklimatických podmienok, úložným mobiliárom a manipulačnou technikou. 
 

  Zámer Náklady /Eur/ 

Regálový systém v depozitári 
Hutníctva 
 

Zabezpečiť chýbajúci regálový systém  610 
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Úložno-archívny systém - mobiliár pre 
technickú dokumentáciu v zbierke 
Strojárstva 

Adekvátne uloženie technickej a hospodárskej dokumentácie 
(dobové výrobné výkresy, technologické postupy a karty...)  

2 800 

Vybavenie depozitárov meracou 
technikou, manipulačnou technikou, 
mobiliárom a pomôckami 

Prioritne pomôcky pri manipulácii so zbierkovými predmetmi 
podľa súpisu aktualizovaného od r. 2014. 

200 

Predpokladané náklady spolu: 3 610 

 T: 1. polrok 2016  Z: viď Projekty STM 2016, EPN 
 
(7) Reorganizovať uloženie zbierkových predmetov v spoločnom halovom depozitári Tlačiarne.   
 T: 2. polrok 2016  Z: kurátori 
 
(8) V súlade s Návrhom optimalizácie odborného uloženia zbierok v správe STM  a návrhom 
 prioritného projektu dopracovať projekt Veľkoplošný depozitár a reštaurátorské dielne 
 (funkčný úložný mobiliár, monitorovacia technika, prístrojová technika, manipulačná 
 technika). 
 T: 2. polrok 2016  Z: EPN, NOČ, R-ML 
 
(9) Riešiť vyčlenenie priestorov pre trvalé uloženie zbierkových predmetov zaradených do 
 zbierky Doprava, resp. depozitárneho priestoru pre STM-Múzeum dopravy. 
 T: 1. polrok 2016  Z: R-MD 
 
(10) V súlade s internými predpismi realizovať z hľadiska odborného uloženia kontrolu 
 zbierkových predmetov v správe STM, ktoré sú predmetom zápožičiek a nájmov. 
 T: priebežne   Z: kurátori 
 
(11) Súčinnosť pri digitalizácii dvojrozmerných ZP (architektonické a stavebné plány, výkresy) 
 realizovanej Mestským archívom v Budapešti.  
 T: 1. polrok   Z: Benko 
 
 
 
  Odborná ochrana zbierkových predmetov 
 
(12) Systematickú odbornú ochranu zbierkových predmetov v rozsahu konzervovania  
 a reštaurovania realizovať prioritne: 
 

Zbierkové predmety Zámer Náklady /Eur/ 

Sieň elektrických výbojov Sfunkčnenie 50 kV zdroja Tesla BS 222a VN, kúpa kondenzátora − 
demonštrácia elektrostatickej levitácie. 

2 100 

Hodiny LAPLACE Skeletová prestavba a sfuknčneie synchrónnych hodín LAPLACE. 350 

Spaľovací motor Slávia Reštaurovanie motora Slávia v exteriéri Múzea r. Schusterovej v 
Medzeve. 

100 

Systematická ochrana 
historických vozidiel 

Údržba veteránskych vozidiel, udržanie prevádzkyschopného stavu − 
Tatra 12, Tatra 57, Citroen C11, Chevrolet Master. 

1 940 

Reštaurovanie ZP pre výstavu 
Čaro bakelitu  

Reštaurovanie vybraných ZP plánovaných pre prezentačný výstup v r. 
2016. 

200 

Modely Murgašových 
vynálezov 

Výroba modelov (2 ks) - Murgašove patenty. 240 

Reštaurovanie Aeromobil 1 Reštaurovanie ZP Aeromobil1 v spolupráci s OZ ProMuzeum. 170 

Reštaurovanie L-40 Meta Sokol Reštaurovanie ZP L-40 Meta Sokol v spolupráci s OZ ProMuzeum. 250 

Reštaurovanie pre "Lodné 
múzeum" 

Reštaurovanie 3 ks záchranných kolies. 100 

Konzervovanie ZP v exteriéri 
STM-MD, Bratislava 

Konzervovanie ZP železničnej dopravy v STM-MD. 

500 
Reštaurovanie inv. trojkolky 
Meyra 

Reštaurovanie inv. trojkolky Meyra v expozícii STM-MD. 

Systematické konzervovanie - 
dielne Hlavná 88, Košice 

Podľa Plánu konzervovania zbierok na rok 2016. 1 000 
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Systematické konzervovanie - 
dielne STM-ML, Košice 

Konzervovanie a reštaurovanie prúdových motorov JUMO 004, AI-
25W, M 701, AI-20. 

650 

Predpokladané náklady spolu: 7 600 

   
 

 T: podľa plánu konzervovania Z: konzervátori, kurátori, kustód hist. vozidiel 
 
(13) Pokračovať v realizácii projektu "Komplexné reštaurovanie lietadla Messerschmitt  Bf-109"  
 v rámci prioritného projektu 08T0103 "Messerschmitt Bf 109 G 14 AS - III. etapa". 
 Zámer III. etapy projektu: reštaurovanie vnútorných častí a systémov lietadla − dokončenie 
 detailov priestoru kabíny, detailov priestoru motoru, detailov priestoru rádiostanice, montáž 
 zbraňových systémov. 
 T: priebežne   Z: R-ML, Ondreják, Sivec N: 58 000 Eur /PP/ 
 
(14) Pokračovať v aktivitách s cieľom adaptácie remorkéru Šturec na "Lodné múzeum". Realizovať 
 odborné ošetrovanie podľa prioritného projektu "Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec ‒ II. etapa" 
 Zámer II. etapy projektu: celková sanácia plavidla − výdreva a podlahy plavidla, vybavenie 
 kajút, dekontaminácia strojovne, vybavenie kormidelne, oprava palubných mechanizmov, 
 elektroinštalácie, potrubných sústav, nátery povrchov. 
 T: priebežne   Z: R-MD, Goduš   N: 88 200 Eur /PP/ 
 
(15) Spracovať zámery reštaurovania historických automobilov Praga Lady (ev. č. DB-D 00200)  
 a Praga Golden (ev. č. DB-D 00165). 
 T: 1. štvrťrok 2016  Z: Habáň, Kollár, Benko 
 
(16) Stálu pozornosť venovať udržaniu funkčného stavu, resp. navráteniu funkčného stavu  
 vybraných zbierkových predmetov v expozíciách, ako aj ZP uložených v depozitároch. 
 T: stály    Z: kurátori   N: v rámci system. konzerv.   
  
(17) Spracovať návrhy zatraktívnenia a realizovať  zdynamizovanie expozícií v objekte Hlavná 88, 
 II. posch. /Písacie stroje, Elektrotechnika − časť Záznam a reprodukcia zvuku, Fyzika − časť 
 Hrací kabinet/.  
 T: 1. štvrťrok 2016  Z: Tillová, Roman, Ďuricová 
 
(18) Osobitnú pozornosť venovať zachovaniu prevádzkyschopnosti a udržiavaniu Hámra v 
 Medzeve a jeho vybavenia (Hu 01059). 
 T: stály    Z: Lobodová 
 
(19) Osobitnú pozornosť venovať ZP v exteriéri Múzea r. Schusterovej v Medzeve. 
 T: stály    Z: Majerník 
 
(20) Náležitú pozornosť venovať dokumentácii zásahov odborného ošetrenia, vrátane jej 
 evidencie v rámci katalogizácie. 
 T: stály    Z: kurátori, konzervátori, fotograf 
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu odborného ošetrovania zbierkových predmetov v roku 2016: 
 Odborné ošetrenie formou konzervovania 100 ks zbierkových predmetov, formou 
 reštaurovania 10 ks zbierkových predmetov. 
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 Odborné revízie 
 
V súlade s platnou legislatívou vykonať čiastkové odborné revízie /tretí rok päťročného cyklu/:  
 
(21) Čiastková odborná revízia zbierky Hodinárstvo. 
             T: február 2016   RK: Grofová, Jahodová, NOČ 
 
 
(22) Čiastková odborná revízia zbierky Geodézia a kartografia. 
             T: marec 2016    RK: Grofová, Majerník, Semanová 
 
 
(23)        Čiastková odborná revízia zbierky Hutníctvo. 
              T: máj 2016          RK: Grofová, Jahodová, Benko 
  
(24)        Čiastková odborná revízia zbierok Kancelárske stroje a Polygrafia. 
                T: júl 2016                  RK: Grofová, Klíma, Ďuricová 
 
(25) Čiastková odborná revízia zbierok Stavebníctvo a Vodohospodárstvo. 
           T: september 2016         RK: Grofová, Roman, Žuffová  
 
(26) Osobitnú pozornosť venovať náležitému formálnemu ukončeniu komplexnej odbornej revízie 
 prebiehajúcej v období  2011 − 2014 a vysporiadaniu zistených nedostatkov. 
 T: 1. štvrťrok 2016  Z: dokumentátor, Lobodová, Klíma, NOČ 
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu v roku 2016: 
 Odborná revízia 3 zbierok. 
 
 
 
3.1.3 Vedeckovýskumná činnosť 
 
V súlade s koncepciou Vedeckovýskumnej činnosti STM realizovať primárny múzejný výskum 
orientovaný prioritne na získavanie poznatkov využiteľných pri selekcii potenciálnych muzeálií.  
 
(1)  V roku 2016 ukončiť riešenie nasledovných VVÚ:  
 

Názov VVÚ Krátka anotácia Riešiteľ Výstup Náklady /Eur/ 

História hnedouhoľného baníctva 
na Slovensku   
(2013 – 2016) 

Zmapovanie dejín baníctva, akvizícia 
dokumentačného materiálu, príprava 
interaktívnych exponátov  pre expozíciu. 

Žuffová 
Klaučo  
Rosová 

Scenár/ Akvizícia 0 

Dejiny priemyselného dizajnu na 
Slovensku od 80. r. po koniec 20. 
stor.  
(2014 – 2016)  

Zmapovanie vývoja priemyselného dizajnu 
na Slovensku za posledné dekády 20. 
storočia. Cieľom je zdokumentovať tvorbu 
strednej generácie slovenských dizajnérov.  

Klíma Štúdia / Akvizícia 
dokumentačného 
a sprievodného 
materiálu 

300 

Čas a časomerná technika   
(Chronos a Kairos – časomerná 
technika) 
(2014 – 2016) 

Výber témy súvisí so zámerom komplexnej 
rekonštrukcie expozičného riešenia interiéru 
objektu Kaštieľ Budimír s tematikou histórie 
merania času, s dôrazom na časomernú 
techniku. 

Majerník Scenár / Akvizícia 300 

Tendencie hutníckej výroby v 
rokoch 1960 -1990 na Slovensku  
(2014 – 2016)  

Dokumentačné spracovanie problematiky s 
ohľadom na zbierkový fond. 

Lobodová Štúdia / Námet 
výstavy 

500 
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Letecká akrobacia v 
Československej, Českej a 
Slovenskej republike  
(2014 – 2016) 

Zozbieranie a archívne spracovanie 
dostupných materiálov súvisiacich s leteckou 
akrobaciou od vzniku ČSR až po dnešok, 
akrobacia v Slovenskej a Českej republike.  

Hájek – 
Ondreják 

Štúdia / Zber  a 
archívne 
spracovanie 
materiálu / 
Scenár výstavy 

900 

Náklady v roku 2016 spolu: 4 000 

 
(2) Redakčne upraviť a vydať výstup dvoch VVÚ ukončených v r. 2013 zameraných na vývoj 
 a výrobu leteckých motorov v podmienkach Československa, Česka a Slovenska od r. 1918 po 
 súčasnosť. 
 T: 3. štvrťrok 2016 Z: R-ML, Ondreják, Lobodová, Tóthová  
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu vedeckovýskumnej činnosti v roku 2016: 
 Riešenie 5 vedeckovýskumných úloh, vydanie 1 edičného titulu ako výstupu 
 vedeckovýskumnej činnosti. 
 
 
 
3.1.4 Odborná metodická činnosť 
 
(1) Organizačne pripraviť a realizovať III. pracovné stretnutie členov Komisie pre zbierky dejín 
 techniky (pri ZMS). Hlavná téma odborného programu: "Unikáty v zbierkach dejín techniky na 
 Slovensku /zbierkové predmety európskeho významu/".  Miesto konania: Rožňava. 
 T: september 2016  Z: NOČ, Majerník,  N: 1 000 Eur 
          Tóthová 
 
(2) V spolupráci so SNM realizovať odborné podujatie − workshop "Konzervovanie zbierkových 
 predmetov − materiálová skupina kov, drevo".   
 T: 2. polrok 2016  Z: NOČ 
 
(3) Na základe požiadaviek múzejných i nemúzejných inštitúcií, odbornej i laickej verejnosti 
 poskytovať odbornú pomoc v otázkach múzejnej dokumentácie a prezentácie pamiatok 
 vedy, výroby a techniky. 
 T: stály    Z: kurátori  
 
(4) V rámci podpory mobility odborných pracovníkov podporovať účasť na študijných cestách 
 organizovaných inými múzejnými inštitúciami, ZMS a odbornými komisiami ZMS. 
 Zúčastňovať sa na odborných podujatiach doma i v zahraničí organizovaných inými 
 inštitúciami, zameraných na problematiku s dosahom na odborné múzejné činnosti.  
 T: priebežne   Z: odborní zamestnanci  N: 5 000 Eur 
 
(5) V rámci podpory mobility odborných pracovníkov pokračovať vo výmenných študijných 
 pobytoch: TM Brno, MŠaP Bratislava. 
 T: 1. polrok 2016  Z: NOČ    N: 1 000 Eur 
         
(6) Rozvíjať aktivitu v oblasti pedagogickej činnosti. 
 T: stály    Z: odborní zamestnanci 
 
(7) Pokračovať v odbornej činnosti v odborných združeniach, komisiách, poradných orgánoch, 
 redakčných radách, atď. 
 T: stály    Z: odborní zamestnanci  
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 Merateľný ukazovateľ výkonu odbornej metodickej činnosti v roku 2016: 
 Zabezpečiť 1 odborné podujatie, poskytovať odbornú konzultačnú činnosť pre odbornú a 
 ostatnú verejnosť, vrátane prevádzkovania špecializovanej knižnice. 
 
 
 
3.1.5 Sprístupňovanie zbierkových predmetov a vedomostí o nich 
 
V súlade s Plánom prezentačnej činnosti STM do roku 2018 pokračovať v príprave výstupov odbornej 
činnosti vo forme expozícií a výstav. 
 
 Expozičná činnosť 
 
(1) Realizovať II. etapu projektu Hnedouhoľné baníctvo. 
 T: priebežne   Z: Žuffová   N: 61 000 /PP/  
 
(2) Pokračovať v realizácii projektu „Ťažba kamennej soli v Solivare Prešov a ďalších baniach 
 karpatského regiónu“ zameranom na prezentáciu dejín ťažby a výroby soli v objektoch NKP 
 Solivar v Prešove a Múzeu Fischera v Bochni v rámci slovensko-poľskej cezhraničnej 
 spolupráce. 
 T: priebežne   Z: Lobodová, Žuffová,   N: 50 000 Eur  
             Duchoň, EPN       / SK-PL  spolupráca/ 
           
(3) Spracovať zámer implementácie multimediálnych prvkov do expozície Hutníctva – využitie 
 výstupu VVÚ ukončenej v r. 2013 "História metalurgie od prvopočiatkov do konca 18. 
 storočia – podklady pre sfw spracovanie". 
 T: 1. polrok 2016  Z: Lobodová, Takáč 
 
(4) Realizovať základnú renováciu expozície Písacie stroje v objekte Hlavná 88, Košice. 
 T: 1. štvrťok 2016  Z: EPN, Tillová, Retter  N: 900 Eur 
 
(5) Doplniť informácie k výberu zbierkových predmetov inštalovaných v expozíciách v sídle STM 
 prostredníctvom QR technológie. 
 T: 1. štvrťok 2016  Z: kurátori, Tóthová, Takáč 
 
(6) Ukončiť inštaláciu lietadla IL-18 v súlade so  zámerom a dispozičným riešením exteriérovej 
 expozície „Galéria II“ v STM-Múzeu letectva. 
 T: I. polrok 2016  Z: R-ML    N: 500 Eur 
 
(7) Spracovať návrh revitalizácie osvetľovacej techniky expozície Letecké konštrukcie v Hangári  
 č. IV v STM-ML. Realizovať úpravy. 
 T: 1. polrok 2016   Z: R-ML    N: 500 Eur  
 
(8) Dopracovať libreto pre expozičné využitie hangáru č. V v STM-Múzeu letectva 
 ("Československé letectvo"). 
 T: 1. polrok 2016   Z: R-ML 
 
(9) Realizovať renováciu textových častí expozície Galéria lietadiel I. v STM-ML. 
 T: 1. štvrťrok 2016  Z: Ondreják, Molnár  N: 650 Eur 
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 (10) Doplniť expozíciu Počiatky letectva do roku 1945 v STM-ML o dynamické multimediálne prvky 
 v zmysle scenára. 
 T: 1. štvrťrok 2016  Z: R-ML, Ondreják  N: 500 Eur 
 
(11) Realizovať renováciu expozície železničnej dopravy v STM-MD. 
 T: 1. polrok 2016  Z: R-MD, Goduš   N: 1 500 Eur   
 
 
(12) Aktualizovať scenáre plánovaných expozičných výstupov: Televízia a rozhlas, Časomiera. 
 T: 1. polrok 2016  Z: Roman, Majerník 
 
 
 Výstavná činnosť  
 
(13) Dopracovať scenár a realizovať výstavu Čaro bakelitu. 
 T: marec / október 2016 Z: Klíma a kol.   N: 6 000 Eur 
 
(14) Dopracovať scenár a realizovať upútavkovú výstavu História lodnej dopravy. 
 T: marec / 2. polrok 2016 Z:  Goduš   N: 2 500 Eur 
 
(15) Realizovať bannerovú verziu výstavy Majstri ducha pre prezentáciu v zahraničí. 
 T: marec 2016   Z: NpM, Molnár   N:  13 300 Eur /dotácia MZV/  
 
(16) Realizovať výstavu k 130. výročiu založenia firmy K. Poledniak. 
 T: máj 2016   Z: Benko, Klíma   N: v rámci 3.1.5  (22) 
 
(17) Reprízy štatutárnych výstav v pobočkách STM a iných múzeách (Technické kreslenie, Objavy a 
 vynálezy I., J. Murgaš − priekopník rádiotelegrafie, 12 Patrónov), vrátane sprievodných 
 podujatí. 
 T: priebežne   Z: kurátori, NpM  N: 1000 Eur  
 
(18) Realizovať prezentáciu výstavy "Technické kreslenie v zrkadle času" ‒ dejiny, spôsoby a 
 metódy technického zobrazovania v TM Brno.  
 T: II. štvrťrok 2016  Z: Klíma a kol.  
 
(19) Realizovať výstavu História ďalekohľadu. 
 T: II. polrok 2016  Z: Semanová, Ďuricová  N: 150 Eur    
    
         
 
 Prevzaté výstavy a výstavy v spolupráci s inými organizáciami a fyzickými osobami 
 
(20) Plánované prevzaté výstavy a výstavy v spolupráci:  
 
STM, Hlavná 88, Košice 
Názov výstavy Termín Výstavný priestor 

Everest (Slovenské olympijské a športové múzeum) marec  2016 stĺpová sála 

Mračnová-Faithová (Slovenské olympijské a športové múzeum) august 2016 prízemie 

KAREL ZEMAN – Kouzelník filmového plátna október 2016 prízemie  

Perute/Wings Ladislava Sitenského  -  88 zarámovaných obrazov november 2016 prízemie 

Košická paleta a krajská súťaž a výstava amatérskeho 
výtvarníctva AMFO  

jún – júl 2016 stĺpová sála 

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1918) október 2016 stĺpová sála 

 T: viď tab.    Z: NpM    
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STM-Múzeum dopravy, Bratislava      
Názov výstavy Termín Výstavný priestor 

Objavy a vynálezy I. február 2016 expozičné priestory 

Fenomén jednotného času I. polrok 2016  expozičné priestory 

Galéria na peróne (4 výstavy) I. – IV. štvrťrok 2016 perón 

Vojenské poľné fľaše I. polrok 2016 expozičné priestory 

Roky obetí bojov a nádejí september – október 2016  expozičné priestory 

Baltická obchodná a vojenská flotila II. polrok 2016 expozičné priestory 

Prototypy  – konštruktér I. Mičík II. polrok 2016 expozičné priestory 

 T: viď tab.    Z: R-MD  N: 2 150 Eur 
 
Múzeum J. M. Petzvala, Sp. Belá 
Názov výstavy Termín Výstavný priestor 

Plenér amatérskych fotografov Október 2016 Múzeum J.M. Petzvala 

 T: viď tab.    Z: NpM, Klíma   
 
 
 
 Sprievodné podujatia 
 
(21) Realizovať podujatia ostatnej prezentačnej činnosti v špecializovaných zariadenia STM  − 
 Planetáriu a Vedecko-technickom centre pre deti a mládež (VTC).  
  
Planetárium STM 
Program Termín Cieľová skupina 

Pravidelné vyučovacie hodiny: 
- Slnečná sústava 
- Základy astrofyziky 
- Jarná a jesenná rovnodennosť, Letný a zimný slnovrat 

celoročne ZŠ, SŠ 

Sprievodné podujatia:  
Valentín v planetáriu 
Deň kozmonautiky 

 
február 
12. apríl 

 
verejnosť 
 ZŠ                                      

Deň planetárií / Deň astronómie - Jarná rovnodennosť 
Betlehemská hviezda 

20. marec 
december 

verejnosť, ZŠ, SŠ 
verejnosť 

Prázdninové programy jarné prázdniny  
1. 7. − 31. 8. 2016  

verejnosť, letné tábory 

Workshopy: 
História ďalekohľadu  

november 2016 ZŠ, SŠ  

 T: viď tab.    Z: Semanová  N: 200 Eur 
 
VTC 
Program Termín Cieľová skupina 

Akčný piatok vo VTC priebežne rodiny s deťmi 

Zimomravenie  vo VTC marec 2016 široká verejnosť 

Leto vo vTC júl-august 2016 široká verejnosť 

Vianoce vo VTC  december 2016 široká verejnosť 

 T: viď tab.    Z: NpM    
 
(22) Noc múzeí 2016. Zapojiť sa do medzinárodnej iniciatívy La nuit des européene des musées.  
 T: 21. máj 2016    Z: NpM, NOČ  N: 3 400 Eur 
           R-MD, R-ML 
          Duchoň  
 
(23) DEKD 2016. Obsahovo pripraviť a realizovať sprievodné podujatia pri príležitosti Dní 
 európskeho kultúrneho dedičstva v objektoch Hámor v Medzeve a NKP Solivar v Prešove. 
 T: september 2016  Z: Jahodová, Majerník  N: 500 Eur 
         Duchoň   
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(24) Týždeň vedy a techniky 2016. Zapojiť sa do iniciatívy špecializovaným programom v 
 Planetáriu STM a VTC /viď 3.1.6 (19)/.  
 V spolupráci so SMAGS realizovať interaktívny program "Magnetizmus".  
 T: november 2016  Z: NpM, Semanová  N: 400 Eur /Magnetizmus/ 
                                                              Ďuricová   
   
(25) Realizovať výchovno-vzdelávacie a edukačné aktivity v expozíciách STM.  
 T: 1 x týždenne   Z: lektorská služba, všetky pobočky 
   
 Tematické výklady:  
 - STM, Hlavná 88, Košice 
 Hutníctvo: Metalurgia železa a ocele / Baníctvo: Ťažba a doprava rudy / Elektrotechnika: 
 Edisonove vynálezy a Murgašove patenty / Fyzika: Miery a váhy / SEV: Zábavná  
              elektrostatika / Energetika: Priemyselná revolúcia a svet strojov /  
 
 - STM Múzeum letectva 
 Letectvo: Základy aerodynamiky / Exp. veteránskych vozidiel: História a súčasnosť vybraných 
 značiek automobilov (TATRA, ŠKODA, FORD, BMW...)   
 
 - STM Múzeum dopravy 
 Automobilová doprava / Železničná doprava 
 
(26) Realizovať zábavno-náučné podujatia v STM-Múzeu dopravy: 
 - výročie narodenín múzea T: 24. 6. 2016 
 - divadlo pre deti (4 podujatia) T: júl – august 2016 
     Z: R-MD   N: 1 300 Eur 
 
(27) Pokračovať v tradícii podujatia „Silvester so zvonom sv. Jána Krstiteľa". 
 T: 31. 12. 2016   Z: Duchoň  
 
(28) Pripraviť základnú koncepciu pripomenutia 70. výročia vzniku STM v r. 2017. 
 T: priebežne   Z: NpM  
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu sprístupňovania zbierkových predmetov v roku 2016: 
 Zabezpečiť sprístupňovanie 29 stálych expozícií, vedecko-technického centra pre deti a 
 mládež, špecializovaného zariadenia planetária, realizáciu 3 vlastných výstav a 
 zorganizovanie 20 výchovno-vzdelávacích aktivít. 
 
 
 
3.1.6 Edičná činnosť 
 
(1) Vydať zborník príspevkov z II. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS 
 "Odborné ošetrenie zbierok dejín techniky v kontexte ich následnej prezentácie".   
 T: I. štvrťrok 2016  Z: NOČ, Tóthová  N: 800 Eur  
 
 
(2) Vydať redakčne spracované a graficky pripravené propagačné skladačky k expozíciám 
 Astronómia, Hutníctvo a NKP Solivar. 
 T: I. polrok 2016  Z: Žakarovská   N: 1 500 Eur 
 



 

Strana 13 z 17 
 

(3) Aktualizovať a vydať sprievodcov STM (anglická verzia), STM-Múzea letectva a detského 
 sprievodcu po VTC. 
 T: II. polrok 2016  Z: Žakarovská   N: 3 000 Eur 
 
(4) Realizovať priebežnú tlač pracovných listov k expozíciám Geodézia a kartografia, Baníctvo. 
 T: priebežne   Z: Žuffová   N: 135 Eur 
 
(5) Redakčne pripraviť a vydať múzejné noviny "STM Aktuálne" 9/2016. 
 T: apríl 2016   Z: Žakarovská   N: 500 Eur 
  
(6) Pripraviť kolekciu prezentačných tlačovín a suvenírov k 70. výročiu STM: 
 - set brožúr o expozíciách STM v suvenírovom boxe (5 000 Eur) 
 - publikácia STM-Múzeum letectva (10 000 Eur) 
 - 7 x DVD (7 000 Eur) 
 - kolekcia propagačných skladačiek  (5 500 Eur) 
 - jubilejné logo, medaila STM, suveníry (5 000 Eur) 
 T: 2. polrok 2016  Z: NpM    N: 32 500 Eur /PP/  
 
(7)       Dotlač propagačných materiálov pre pobočky a vysunuté expozície. 
              T: priebežne podľa potrieb      Z: Žakarovská            N: 500 Eur 
 
              Merateľný ukazovateľ výkonu edičnej činnosti v roku 2016: 
 Zabezpečiť vydanie 4 edičných titulov. 
 
 
   

3.2 Propagácia múzea   
 
Okrem tradičnej propagácie stálych expozícií, špecializovaných zariadení STM a propagácie v 
súvislosti s novými výstavami, sprievodnými aktivitami venovať pozornosť:  
 
(1) Pravidelne aktualizovať a dopĺňať web stránku STM a informácie na sociálnych sieťach. 
 T: priebežne   Z: NpM 
 
(2) Spracovať mobilnú aplikáciu sprievodcu po STM. 
 T: II. polrok 2016  Z: NpM    N: 4 500 Eur /PP/ 
 
 

3.3 Informačné a poradenské služby  
 v oblasti starostlivosti o pamiatky vedy, výroby a techniky 
 
V súlade s pôsobením STM ako ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím 
centrom pre múzejnú činnosť v oblasti špecializácie na múzejnú dokumentáciu dejín vedy a techniky 
na základe požiadaviek iných organizácií a súkromných osôb poskytovať odborné poradenstvo 
k danej problematike. 
 T: stály    Z: odborní zamestnanci 
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3.4 Knižnica a archív STM 
 

Systematickú pozornosť venovať budovaniu a odbornému spracovaniu knižného fondu STM. 
Elektronicky spracovávať novozískané publikácie. Poskytovať služby určené Štatútom knižnice 
STM v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom.  

 
(1) V súlade s platnými predpismi katalogizovať prírastky z roku 2014 a 2015 (dokončiť 
 katalogizáciu prírastkov zaradených do príručnej knižnice v STM-Múzeu letectva). 
 T: priebežne   Z: Hlávková, Ondreják  
 
(2) Realizovať konverziu databázy katalógu Knižnice STM do Libris Online systému. 
 T: I. polrok 2016  Z: Lobodová, Hlávková  N: 750 Eur 
 
(3) Realizovať čiastkové revízie:  

˗ P1    Z: Hlávková, Klíma   T: marec 2016   
˗ P10    Z: Hlávková, Semanová   T: február 2016   
˗ P3    Z: Hlávková, Žuffová               T: január 2016   
˗ celková    Z: Grofová, Takáč,  T: október  2016 

                                                Lobodová,Tillová, Jahodová   
 
(4) Priebežne spracovávať archívne spisové materiály podľa Registratúrneho poriadku a plánu. 
 T: priebežne   Z: Hlávková 
 
(5)  Pokračovať vo vedení almanachu zamestnancov. 
 T: stály    Z: Hlávková 
 
(6) Zabezpečovať vyhľadávanie archívnych dokumentov podľa požiadaviek odborných oddelení. 
 T: stály    Z: Hlávková 
 
(7) Viesť Centrálny register publikačnej činnosti odborných zamestnancov STM. 
 T: stály    Z: Hlávková 
 
 
 

3.5 Zahraničné styky 
  
(1) Pokračovať v aktívnej činnosti v Stredoeurópskej únii technických múzeí (MUT), vrátane 
 výmeny výstav členských múzeí MUT. 
 Vývoz výstavy Jozef Murgaš – priekopník rádiotelegrafie. 
 T: II. polrok 2016  Z: Klíma   N: 4 000 Eur 
 
(2) V zmysle Zmluvy o spolupráci s Technickým múzeom v Brne pokračovať vo výmenných 
 študijných pobytoch odborných pracovníkov .  /viď 3.1.5 (5)/ 
   
(3) Realizovať projekt Slovensko-Poľskej cezhraničnej spolupráce Ťažba kamennej soli v Solivare 
 Prešov a ďalších baniach karpatského regiónu“. /viď 3.1.6 (2)/ 
 
(4) Aktívne nadväzovať partnerstvá s múzeami a organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou 
 a prezentáciou kultúrneho dedičstva technického charakteru v zahraničí. 
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3.6 Prioritné projekty  
 
 Podľa schválenia zriaďovateľom realizovať prioritné projekty.  
 Predložené boli žiadosti o pridelenie osobitnej finančnej podpory:  
 
(1) 08T0106 
 Akvizícia zbierkových predmetov a nákup knižničných fondov.  
     Z: NOČ    N: ZF: 88 700 Eur  
              KF: 1 000 Eur 
(2) 08T010E 
 Expozícia hnedouhoľné baníctvo − II. etapa. 
     Z: Žuffová   N: 61 000 Eur 
(3) 08T0103 
 Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec – II. etapa 
     Z: R-MD   N: 88 200 Eur 
 
(4) 08T010E 
 Messerschmitt Bf 109 G 14 AS – III. etapa 
     Z: R-ML    N: 58 000 Eur 
 
(5) 08T010E 
 Veľkoplošný depozitár a konzervátorské dielne v STM-Múzeu letectva – I. etapa 
     Z: NOČ, R-MD, EPN  N: 60 000 Eur  
 
(6) 08T0103 
 Sprievodca po STM − mobilná aplikácia 
     Z: NpM    N: 4 500 Eur 
 
(7) 08T0103 
 Kolekcie prezentačných tlačovín a suvenírov k 70. výročiu STM 
     Z: NpM    N: 32 500 Eur 
 
(8) 08T0105  
 Obnova a modernizácia výpočtovej techniky a IT infraštruktúry 
     Z: EPN, Takáč   N: 27 700 Eur 
 
(9) 08T0103 
 NKP Kaštieľ Budimír − renovácia oplotenia a parku 
     Z: EPN    N: 30 000 Eur  
(10) 08T0103 
 Obnova zastaraného vozového parku STM 
     Z: EPN    N: 39 500 Eur 
 
 
 Prioritné projekty /PP/ predložené MK SR sú definované podľa ich zaradenia  
 v odborných múzejných činnostiach v rámci kapitol tohto Plánu hlavných úloh.   
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3.7 Správa a prevádzka 
 
 Materiálno-technický rozvoj a investície 
 
(1)  V projekte „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“, kde v rámci ROP 3 boli 

 ukončené 30. 9. 2015 stavebné práce,  realizovať VO na interiérové vybavenie 
 zrekonštruovaného objektu. 

       T: I. štvrťrok 2016   Z: EPN, Lobodová, Fabová 
 
(2)  Pokračovať v projekte realizácie „Ťažba kamennej soli v Solivare Prešov a ďalších baniach 

 karpatského regiónu". Cezhraničná spolupráca, projektový tím arch. J. Kolodzeja z Bochne 
 (Poľsko). viď 3.1.5 (2) 
 T: priebežne    Z: Lobodová, Žuffová M.,  N: 50 000 Eur 
                                                Duchoň, EPN 
 

(3)  Projekt modernizácie odovzdávacej stanice tepla na Hlavnej 86, Košice za účelom zníženia 
 prevádzkových nákladov. Spolupodieľanie sa na realizácií OST 12100 so spoločnosťou, 
 dodávateľom tepla Tepláreň Košice, a.s. 
 T: II. štvrťrok 2016   Z: EPN, Fabová     

 
(4)  Riešiť havarijný stav NKP-Solivar Prešov Četerne, zásobníky soľanky, podľa statického 

 posudku vypracovaného spoločnosťou STATIC Studio s.r.o. Prešov, Ing. Jozef Polák. 
 T: I. polrok 2016   Z: EPN, Fabová   N: 35 410 Eur 

 
5)   Realizovať zateplenie podkrovného priestoru v objekte Hlavná 90 Košice. 

 T: II. štvrťrok 2016   Z: EPN, Fabová    N: 6 000 Eur 
 
(6)  Skvalitniť a inovovať mobiliár a vybavenie inšpekčných izieb v Múzeu J. M. Petzvala v Sp. 

 Belej. 
 T: II. štvrťrok 2016  Z: EPN, Klíma    N: 1 200 Eur 
 

(7) Doplniť a skompletizovať výstavný fundus. 
 T: III. štvrťrok 2016  Z: Retter   N: v rámci 3.1.5 
 
  
                 Opravy a údržba 

 
(7)  Riešiť havarijný stav depozitára zbierky Strojárstvo na Hlavnej 86, Košice. Spracovať odborný 

 statický posudok k sanácii objektu. 
 T: I. štvrťrok 2016   Z: EPN, Fabová    N: 3 000 Eur 
 

(8)  Obnoviť priestory hygienických zariadení objektu Planetária (podlahy, maľovanie, výmena 
 sanity). 
 T: II. štvrťrok 2016   Z: EPN, Fabová    N: 4 000 Eur 

 
(9)  Realizovať opravu administratívnej budovy STM-Múzea letectva (plastové okná). 
   T: II. polrok 2016   Z: EPN, R-ML, Fabová  N: 8 000 Eur 
                                                                        
 
(10)  Realizovať  opravu  altánku  a   II. etapu  opravy  šindľovej  strechy  –  severnej  časti  Múzea  
          kinematografie  rodiny Schusterovej v Medzeve. 

 T: II. štvrťrok 2016   Z: EPN, Majerník, Fabová N: 6 000 Eur               
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(11)  Riešiť havarijný stav strechy na Hlavnej ulici v Košiciach. Spracovať odborný statický posudok 
 k sanácií krovu s odhadom nákladov na celkovú opravu strechy. 
 T: I. štvrťrok 2016   Z : EPN, Fabová   N: 4 000 Eur 
 

(12)  V budove Hlavná 88 Košice realizovať opravu a dobudovanie sociálnych zariadení pre 
 návštevníkov múzea (prízemie a prvé poschodie).  
 T : I. polrok 2016   Z : Jenčík, Fabová   N: 15 000 Eur 

       
(13)  V STM-Múzeu dopravy rozšíriť kamerový systém o dodávku a montáž 4 ks kamier. Vo 

 výstavnom priestore haly B realizovať dodávku a montáž 9 ks reflektorov.  
  Obstarať dodávku ručného štandardného nízkopodlažného paletizačného vozíka.  

 T : I. polrok 2016   Z : EPN, R-MD, Fabová  N: 5 500 Eur 
                    

 
 

3.8 Personálny rozvoj 
 
(1) Podporovať mobilitu odborných pracovníkov múzea − účasť na odborných podujatiach, 
 školeniach, seminároch ai. Podporovať ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, rôznymi 
 formami. 
 
(2) Realizovať individuálne interné školenia s cieľom zvýšenia zručností v práci s VT.  
 T: priebežne  Z: Takáč 
 
 
 

3.9 Kontrolná činnosť 
 

(1) Systematicky zabezpečovať kontrolu plnenia úloh múzea vyplývajúcich z PHÚ, hospodárenia 
 s prostriedkami, dodržiavania smerníc a predpisov v jednotlivých oblastiach múzejnej 
 činnosti. Kontrolnú činnosť považovať za neoddeliteľnú súčasť riadiacej práce vedúcich 
 pracovníkov, zodpovedných za činnosť a výsledky zvereného úseku, útvaru a múzea. 
 T: stály    Z: vedúci zamestnanci 
 
(2) Vypracovať Plán kontrolnej činnosti pre jednotlivé oblasti odbornej a ekonomicko-
 prevádzkovej činnosti múzea. Zabezpečiť jeho realizáciu priebežne, správu o kontrolnej 
 činnosti a polročné vyhodnotenia predkladať generálnemu riaditeľovi STM. 
 T: január 2016   Z: Žuffová H. 
 
(3) Polročne vyhodnocovať plnenie úloh odborných úsekov, vysunutých pracovísk a múzeí. 
 T: v texte   Z: vedúci zamestnanci 

 
V Košiciach, 8. 1. 2016. 
 
 
 
Vypracovala:  Mgr. Zuzana Šullová    Schválil:  Ing. Eugen Labanič 
               námestníčka GR STM                generálny riaditeľ STM 
  pre odborné činnosti 
    
Príloha:  Projekty odborných činností STM   


