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2. HLAVNÉ ČINNOSTI ORGANIZÁCIE

Slovenské technické múzeum (ďalej len „STM") je špecializovaným múzeom s celoštátnou 
pôsobnosťou. Základným poslaním STM je na základe prieskumu a vedeckého výskumu 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. STM 
vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou 
a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie. Zároveň plní úlohy ústredného 
informačného, metodického, koordinačného, vzdelávacieho centra pre múzejnú činnosť v oblasti 
svojej špecializácie.

Činnosti STM:
systematická tvorba zbierkového fondu,
odborná správa zbierkového fondu -  odborná evidencia, odborná ochrana zbierkových 
predmetov,
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, výstavná a ostatná prezentačná činnosť, 
výchovno-vzdelávacia a propagačná činnosť.

3. PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH STM NA ROK 2018

Plán hlavných úloh, v nadväznosti na koncepcie a dlhodobejšie plány v jednotlivých odborných 
múzejných činnostiach a v nadväznosti na výsledky aktivít realizovaných v predchádzajúcom období, 
stanovuje čiastkové ciele STM v roku 2018, zároveň vychádza z Kontraktu č. MK-4859/2017- 
341/17190 na rok 2018 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 budovať zbierkový fond v súlade so špecializáciou múzea, Akvizičnou politikou 
STM a Plánom akvizičnej činnosti STM do roku 2018. Akvizičnú činnosť realizovať formou 
vlastného výskumu, daru, kúpy, prevodom správy alebo zámenou s iným múzeom.
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Pri posudzovaní akvizícií zvažovať reálne možnosti STM, najmä v súvislosti s kapacitou 
a vybavením depozitárnych priestorov, nárokmi na systematickú odbornú ochranu 
(konzervovanie a reštaurovanie).

Konkrétne akvizičné zámery STM v roku 2018 sú zohľadnené v návrhu prioritného projektu 
/PP/ 08T 0106 Akvizícia zbierkových predmetov a knižničných fondov. Výška financií na 
nadobudnutie zbierkových predmetov formou kúpy závisí od výšky účelovej dotácie od 
zriaďovateľa na daný projekt:

Zbierka P rio ritn ý  a k v iz ičn ý  zám e r C e na /E u r/
Doprava /lodná, železničná, 
cestná/

artefakty riečnej dopravy, artefakty dokumentujúce vývoj cestnej 
dopravy

30 000

Letectvo a letecká technika produkcia slovenského leteckého priemyslu, doplnenie kolekcie 
leteckých motorov, prístrojová technika pre reštaurované zbierkové 
predmety

15 000

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

3 000

Hodinárstvo doplnenie dokladov typológie hodinárskeho priemyslu na území 
Slovenska a Česka

3 000

Strojárstvo strojárska výroba 2. polovice 20. storočia, symboly preorientácie 
strojárskeho priemyslu, unikátne technické zariadenia, 
budovanie kolekcie veteránskych vozidiel

25 000

Elektrotechnika vývoj rozhlasovej a televíznej techniky 
silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika

10 000

Fotografická a 
kinematografická technika

dokumentácia reprezentujúca hlavné fotografické procesy, doplnenie 
zbierky o artefakty so vzťahom k osobnosti J. M. Petzvala, fotografická 
technika vyrábaná na území Česka a Slovenska

8 000

Priemyselný dizajn československá a slovenská dizajnérska tvorba v oblasti produktového 
dizajnu

2 000

Kancelárske stroje a 
polygrafia

doplnenie zbierky o elektronické písacie stroje s tzv. guľovou hlavou a 
typovým diskom, písacie stroje pre nevidiacich z produkcie ŠVEC, spol. s 
r. o. Vráble

2 000

Hutníctvo hutnícka výroba v období 1960 -  1990 1 000
Kováčstvo kováčske výrobky umeleckého charakteru, vybavenie kováčskych dielní a 

sprievodná dokumentácia vývoja kováčstva (cenníky, vzorkovníky, 
katalógy)

500

Geodézia a kartografia prístrojová technika v súčasnej geodézii 2 000
Astronómia historická pozorovacia technika, demonštračná technika 1500
Fyzika a Chémia artefakty dokumentujúce vyučovanie fyziky v minulosti, dokumentácia 

počiatkov náuky o elektrine, trendy vo vývoji fyziky a chémie, doklady 
vývoja chemického priemyslu

2 000

P re d p o k la d a n é  n á k la d y  s p o lu : 105 000

Termín (T): priebežne Zodpovednosť (Z): kurátori Náklady (N): 105 000 Eur /PP/

Aktualizovať akvizičné zámery jednotlivých zbierok.
T: jún 2018 Z: kurátori

Náležitú pozornosť venovať deakvizičnej činnosti. V súlade s odporúčaniami z čiastkových 
odborných revízií zbierkového fondu STM spracovať návrhy na vyradenie zbierkových 
predmetov.
T: k zasadaniam KTZ Z: kurátori

Merateľný ukazovateľ výkonu akvizičnej činnosti v roku 2018:
Zbierkový fond STM navýšiť o minimálne 50 ks zbierkových predmetov.

Strana 3 z 18



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 ESEZ4G.

(1) Prvostupňovú evidenciu a obrazovú dokumentáciu prírastkov realizovať neodkladne po 
nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu. Prvostupňovú evidenciu 
realizovať elektronicky aj klasickou formou.
T: stály Z: dokumentátor, fotograf, Tóthová

(2) Katalogizáciu novonadobudnutých zbierkových predmetov kompletizovať do 12 mesiacov 
odo dňa nadobudnutia.
T: stály Z: kurátori

(3) V katalogizačnom module zaznamenávať všetky zmeny súvisiace s odbornou správou 
zbierkových predmetov, vrátane dokumentácie o odbornom ošetrení, zmenách trvalého 
a dočasného umiestnenia, odbornej revízii, vyradení atď.)
T: stály Z: kurátori, dokumentátor

(4) Dopĺňať digitálne obrazové záznamy zbierkových predmetov, budovať elektronický fotoarchív 
- časť zbierkové predmety.
T: stály Z: fotograf, Tóthová, kurátori

(5) Systematicky pokračovať v retrospektívnej elektronickej katalogizácii zbierkových predmetov. 
Revidovať povinné údaje (najmä autorskoprávna ochrana, údaje o nadobudnutí, pôvode, 
zatriedení, odborný opis, miesto trvalého a miesta dočasného uloženia, obrazové záznamy).
T: stály Z: kurátori, dokumentátor

(6) Systematicky prispievať do databázy autoritných záznamov "Múzejný tezaurus".
Pri tvorbe predmetových autorít spolupracovať s kurátormi spravujúcim zbierky dejín 
techniky.
T: stály Z: kurátori

Merateľný ukazovateľ výkonu odbornej evidencie zbierok v roku 2018:
Odborná evidencia zbierkových predmetov v chronologickej evidencii v počte 50 
záznamov, v druhom stupni (prvé skatalogizovanie prírastkov) 253 záznamov.

Odborné uloženie zbierkových predmetov

(7) Kontrolu stavu zbierkových predmetov v depozitároch realizovať v súlade s internými 
predpismi STM. Realizovať pravidelný monitoring teploty a vlhkosti v depozitároch, polročne 
vyhodnocovať ukazovatele mikroklimatických podmienok. Zvýšenú pozornosť venovať 
depozitárom v zóne s prístupom návštevníkov.
Realizovať fyzickú kontrolu zbierkových predmetov dočasne premiestnených z depozitárov 
(expozície STM, pôžičky a nájmy).
T: stály Z: kurátori

(8) Dbať na udržiavanie depozitárnych priestorov, zlepšovať podmienky trvalého odborného 
uloženia zbierkových predmetov. Doplniť vybavenie depozitárov funkčnou prístrojovou 
technikou pre monitorovanie mikroklimatických podmienok, úložným mobiliárom
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a manipulačnou technikou. Zlepšovať podmienky pre manipuláciu so zbierkovými predmetmi 
a aktívnu prácu v depozitároch.

P. č. N á zo v Z á m e r N á k la d y  / E u r / T e rm ín Z o d p .

1. Po žiadavky na vybaven ie  
depo zitáro v

V ybaven ie  d e p o zitáro v  prístro jovo u 
techn ikou , pom ôcky pre 
m anip uláciu  so ZP.

500 priebežne Jaho dová
Benko
EPN

2. Te chn ick é, bezp ečn ostné  a 
protipožiarne  vybaven ie  
d e p o zitám  v STM -M úzeu 
do pravy

Zabe zp eče n ie  a vybaven ie  
depo zitáru  v STM -M úzeu  dopravy.

1 2 0 0 1. po lrok 2018 Szab óo vá
EPN

3. D epo zitár Ks v  centrálno m  
depo zitári ''T lačiarne"

Úprava m obiliáru  a ú ložného 
systém u.

300 1. štvrťrok 
2018

Tillová
EPN

P re d p o k la d a n é  n á k la d y  s p o lu : 2 0 0 0

Reorganizovať uloženie zbierkových predmetov v spoločnom halovom depozitári Tlačiarne. 
T: priebežne Z: kurátori

Realizovať nápravy odborného uloženia zbierkových predmetov v depozitároch podľa 
odporúčaní z čiastkových odborných revízií zbierok.
T: priebežne Z: kurátori a ich priami nadriadení

Aktualizovať lokačné zoznamy v depozitároch.
T: priebežne Z: kurátori

Výrazne označiť zbierkové predmety uložené v depozitároch zahrnuté v evakuačnom pláne 
zbierkových predmetov v prípade ohrozenia.
T: marec 2018 Z: kurátori

Vytvoriť podmienky pre dlhodobú úschovu kolekcie historickej zubolekárskej techniky.
T: 1. štvrťrok 2018 Z: NOČ, Klíma, Benko

Aktívne hľadať možnosti trvalého zlepšenia podmienok pre trvalé umiestnenie zbierkových 
predmetov STM.
T: stály Z: vedúci pracovníci

Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov realizovať v súlade s Plánom odborného 
ošetrovania zbierkových predmetov STM na rok 2018. Prioritne realizovať konzervovanie 
a reštaurovanie:

P. č. N á z o v Z á m e r N á k la d y  / E u r/ T e rm ín Z o d p .

1. O še tre n ie  h istorického  vozid la 
Praga RN

1. etapa reštauro van ia  darom  
získaného h istorického  vozid la.

1 5 0 0 priebežne Benko
Kollár

2. O še tre n ie  h istorického  vozid la 
C h evro let de Luxe

O še tre n ie  a udržanie  
prevád zkyscho pno sti.

800 1. po lrok 2018 Benko
Kollár
Šlávka

3. S yste m atická  o dborná 
o chrana h istorických  vozid iel

Základ ný servis, náklady na 
po isten ie , p reh liadky, udržanie  
p revád zkyscho pno sti.

1 0 0 0 priebežne Benko
Kollár

4. R eštaurovan ie  m od elo v  lod i (2 
ks)

O šetren ie  m od elo v lod í 
se lektovan ých  na výstavu  100 
rokov čs. p lavby na D unaji...

400 m áj 2018 G oduš
Kováč
H ám orský

5. R eštaurovan ie  lietad la  M ig-15 
- II. etapa

Syste m atické  reštauro vanie  
lietadla.

1 5 0 0 priebežne H ájek
Š ivecký

6. R eštaurovan ie  vrtu ľn íka  - 
farebn á úprava M i-8

N ástrek vrtu ľn íka . 1 500 1. po lrok 2018 H ájek
Š ivecký

7. R eštaurovan ie  lietadla 11-18 P o kračovanie  o šetren ia  exteriéru . 200 priebežne H ájek
Šivecký
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8. K onzervo vanie  a 
reštauro vanie  lietadla 11-14

K onzervo vanie  trupu, pristávacie  
zariadanie, rekonštrukcia  pilotných 
priestorov.

200 priebežne H ájek
Š ivecký

9. R eštaurovanie  lietadla L-40 
M etá Sokol - III. etapa

Externé reštaurovanie. 1 500 2. po lrok 2018 Hájek
Šivecký
ProM uzeum

10. O dborná oprava a revízia 
pn eu m atík  zb ierkových 
pred m etov cestnej dopravy

Revízia pn eu m atík  vybraných 
vozid iel v  STM -M úzeu  dopravy.

600 2. po lrok 2018 Húska
Habáň

11. Skeletová prestavba 
synchrónnych hodín LAPLACE

R eštaurovan ie  skeletu hodin. 400 2. polrok 2018 M ajerník
Kováč
H ám orský

12. S yste m atické  o dbo rné  
ošetro van ie  zb ierkových 
pred m etov - d ielne Košice, 
H lavná ul.

Podľa Plánu odb. ošetro van ie  ZP 
na rok 2018.

1 0 0 0 priebežne O O ZF
Jahodová

13. S yste m atické  odborné 
ošetro van ie  zb ierkových 
pred m etov - d ielne M úzeum  
letectva

Podľa Plánu odb. ošetro van ie  ZP 
na rok 2018.

800 priebežne O ndre ják
Š ivecký
Šlávka

P re d p o k la d a n é  n á k la d y  sp o lu : 1 1 4 0 0

Plán odborného ošetrovania zbierkových predmetov zo zbierkového fondu STM na rok 2018 
tvorí prílohu č. 2.

V spolupráci so Slovenským plavebným kongresom -  odbornou skupinou Šturec pokračovať v 
aktivitách s cieľom adaptácie remorkéru Šturec na "Lodné múzeum".
Zámer celkovej obnovy plavidla je spracovaný ako prioritný projekt "Lodné múzeum Ľ. Štúr / 
Šturec -  II. etapa" a výška nákladov závisí od účelovej dotácie pridelenej zriaďovateľom.
T: priebežne Z: R-MD, Goduš N: 75 600 Eur /PP/

Osobitnú pozornosť venovať zmluvne viazaným podmienkam vzťahujúcim sa na odborného 
ošetrenie výpožičiek lietadiel, železničnej techniky a pod.
T: stály Z: R-MD, R-ML

Spracovať zámery viacetapového reštaurovania historických automobilov Praga Lady (ev. č. 
DB-D 00200) a Praga Golden (ev. č. DB-D 00165).
T: 1. polrok 2018 Z: Habáň, odb. spolupráca: Kollár, Benko

Stálu pozornosť venovať udržaniu funkčného stavu vybraných ZP v expozíciách, ako aj 
vybraných ZP uložených v depozitároch.
T: stály Z: kurátori N: v rámci systém, konzerv.

Osobitnú pozornosť venovať udržaniu funkčného stavu častí technologických zariadení v NKP 
Hámor v Medzeve a NKP Solivar.
T: stály Z: Duchoň, Lobodová N: v rámci systém, konzerv.

Realizovať základné zabezpečenie objektu NKP VP Vlachovo v súlade s odporúčaniami správy 
vypracovanej tímom ProMonumenta z marca 2017.
T: 1. polrok 2018 Z: Lobodová, EPN, Fabová

Náležitú pozornosť venovať dokumentácii zásahov odborného ošetrenia, vrátane jej 
evidencie v rámci katalogizácie.
T: stály Z: konzervátori, Tóthová, kurátori

Vytvoriť podmienky na používanie konzervátorského modulu v rámci odbornej evidencie 
zbierkových predmetov.
T: 1. polrok 2018 Z: EPN, NOČ, Takáč
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(23) Venovať pozornosť zlepšovaniu podmienok na pracoviskách zabezpečujúcich odborné 
ošetrovanie zbierkových predmetová materiálovo-technickému zabezpečeniu 
konzervátorských a reštaurátorských prác. Prioritne riešiť:

P . č. N á z o v Z á m e r N á k la d y / E u r / T e rm ín Z o d p .

1. N áradie  pre konzervátorskú  
čin n o sť v  S TM -M úze u  letectva 
- d ie lenské nárad ie  pre leteckú 
techn iku

O bnova náradia  pre odborné 
o šetro van ie  leteckej techn iky.

1 5 0 0 1. po lrok 2018 EPN
Hájek
Š ivecký

2. D ielenské  vybaven ie  
ko nzervátorskéh o  pracoviska v 
síd le  STM

N áradie  a prostried ky pre 
ko nze rvátorské  a reštaurátorské  
práce.

v  rám ci 
3 ,1 ,2  

(13)/12

priebežne EPN
Kažim ír

3. N áradie  pre konzervátorskú  
čin n o sť v  STM -M úze u  letectva 
- d ie len ské  náradie  pre zb ierky 
cestnej dopravy

Špe cia lizo van é  náradie  pre 
konzervo van ie  a reštauro vanie  
zb ierkových  pred m etov cestnej 
dopravy

300 1. po lrok 2018 EPN
Hájek
Kollár

P re d p o k la d a n é  n á k la d y  sp o lu : 1 8 0 0

Merateľný ukazovateľ výkonu odborného ošetrovania zbierkových predmetov v roku 2018: 
Odborné ošetrenie formou konzervovania 80 ks zbierkových predmetov, formou 
reštaurovania 3 ks zbierkových predmetov.

Odborné revízie

V súlade s platnou legislatívou vykonať čiastkové odborné revízie zbierkových predmetov /piaty rok 
päťročného cyklu/:

(23) Čiastková odborná revízia zbierky Doprava železničná a lodná (DB-Z).
T: apríl 2018 RK: Grofová, Zadorová, Jahodová

(24) Čiastková odborná revízia zbierky v Múzeu rodiny Schusterovej v Medzeve (Mm).
T: máj 2018 RK: Grofová, Kažimír, Ďuricová

(25) Čiastková odborná revízia zbierok Strojárstvo (Str), Energetika (En), Textilné stroje (Ts).
T: september 2018 RK: Grofová, Šivecký, Takáč, Tillová

Realizovať mimoriadne preberacie odborné revízie:

(26) Mimoriadna čiastková odborná revízia zbierky Elektrotechnika (E), (D).
T: január 2018 RK: Grofová, Šlávka, Benko, Hlávková, Jahodová,

Klíma, Ondreják, Tillová

(27) Mimoriadna čiastková odborná revízia zbierky Geodézia a kartografia (Geo).
T: február 2018 RK: Grofová, Sedlák, Semanová, Majerník

(28) Mimoriadna čiastková odborná revízia zbierky Baníctvo (Ba).
T: február 2018 RK: Grofová, Zadorová, Ďuricová, Benko

(29) Odporúčania čiastkových odborných revíznych komisií na odstránenie zistených nedostatkov 
sú pre správcov zbierok záväzné.
T: stály Z: kurátori
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(30) Zhodnotiť plnenie odporúčaní z čiastkových odborných revízií zbierok zbierkového fondu 
Slovenského technického múzea v cykle 2014 -  2018.
T: jún 2018 Z: ústredná revízna komisia/NOČ, Klíma, Lobodová

Vypracovať správu z komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu Slovenského 
technického múzea v cykle 2014 -  2018.
T: december 2018 Z: ústredná revízna komisia/NOČ, Klíma, Lobodová

Merateľný ukazovateľ výkonu v roku 2018:
Odborná revízia 5 zbierok.

3.1.3 Vedecko-výskumná 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 2018 riešiť nasledovné vedecko-výskumné úlohy (VVÚ):

P. č. N á z o v  V V Ú Z á m e r R ie š it e ľ V ý s tu p N á k la d y

/ E u r/

1. S t ro já rs k e  m e ra d lá  v  z b ie rk o v o m  fo n d e  

S lo v e n s k é h o  te c h n ic k é h o  m ú ze a

(2 0 1 7 - 2 0 1 9 )

Z m ap o vať obsah jedno tlivých  
zb iero k STM , identifiko vať ZP 
súv isiace  s tém o u VV Ú . V yko n ať 
výskum  o vývo ji m eradie l, ich 
určení, presnosti a použiteľnosti. 
Spra co vať katalóg m eradiel, 
ktorým i d ispo nuje  STM  a zároveň 
vypraco vať scen ár výstavy  
„M eran ie  v  stro járstve".

Benko Katalóg /  Scen ár 525

2. F y z ik á ln e  p o m ô c k y  v  z b ie rk a c h  S lo v e n s k é h o  

t e c h n ic k é h o  m ú ze a  a M ú z e a  š k o ls tv a  a  

p e d a g o g ik y

(2 0 1 7 - 2 0 1 9 )

V ýskum  fyzikálnych  učebných 

pom ôcok, ktoré sa používali na 

našom  územ í, získan ie  in form ácií 

o firm ách a výrob coch  učebných 

pom ôcok. Z do kum entovať 

fyziká lne  pom ôcky vo  fondoch 

STM  a M ŠaP.

Ďuricová Kata lóg /  Fontés 250

3. R e m o rk é r  Š t u re c Kom plexne  zm ap ovať históriu 
plavidla Šturec, vrátane  obm ien 
techn ických  param etrov, 
vybavenia.

G oduš Štúdia / 
M onografia

200

4. S t a n ič n é  d o p r a v n é  p ro s tr ie d k y  na p re p ra v u  

b a to ž ín  (O d  ru d ly  p o  m u lt ik á ru )

Zd o ku m e n to vať vývo j a 
up latnen ie  špeciálnych  
bezm otorových i m otorových 
lokálnych dopravných 
prostried kov slúžiacich  na 
prepravu bato žiny  v priestoroch 
že lezn ičných  staníc.

Habán Štú d ia  /  Ed ičný 
výstup

100

5. Č a ro  b a k e litu  -  K a ta ló g Edičnou form ou prib líž iť výsledky 
viacro čne j d o kum e ntácie  využitia  
bakelitu, najm ä v odboroch 
e lektro techn iky, stro járstva, 
foto te ch n iky  a výroby 
spo treb ného  tovaru . Prib líž iť aj 
vývo j dizajnu týchto  predm etov 
(fun kciona lizm us, artdeco , 
stream lin ing).

Klím a Katalóg 700
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6. P ro je k č n á  t e c h n ik a  v  z b ie rk o v o m  fo n d e  

S lo v e n s k é h o  te c h n ic k é h o  m ú ze a

Spracovan ie  uce len éh o  preh ľadu 
o projekčnej techn ike  -  h istórii 
a vývo ji vo  svete  a u nás. 
Z m ap o vať danú techn iku  v 
zb ierkovom  fonde STM  (Košice, 
M úzeum  J. M. Petzvala, M úzeum  
kinem atografie  M edzev).

M ajerník K ata ló g /  Fontés 700

7. O b je k ty  b a n s k e j ť a ž b y  a ž e le z ia r s k e j v ý ro b y  

n a  v ý c h o d n o m  S lo v e n s k u

P rie sku m  aktu á ln eh o  stavu  
b a n sk ý ch  lo k a lít  a loka lít 
že le z ia re n sk e j v ýro b y  
v ý ch o d n é h o  S lo v e n sk a , 
zd o k u m e n to va n ie  k o n tin u ity  
b a n ske j a že le z ia rsk e j v ý ro b y  -  
(n e )vyu žitie  v  sú časn o sti vs. 
m inulosť.

Jaho dová
Lobodová
Žuffová

Edičný výstup 525

N á k la d y  v  ro k u  2 0 1 8  n a  r ie š e n ie  v e d e c k o -v ý s k u m n ý c h  ú lo h : 3 0 0 0

(2) Výstup z vedecko-výskumnej úlohy "Čaro bakelitu -  katalóg" vydať knižnou formou.
T: 3. štvrťrok 2018 Z: Klíma, Veselý N: 6 000 Eur

(3) Čiastkové výstupy z vedecko-výskumných úloh, ale aj primárneho múzejného výskumu 
realizovaného všetkými kurátormi, prezentovať rôznymi formami, najmä 
prostredníctvom publikačnej činnosti.
T: priebežne Z: kurátori

(4) Priebežné správy o výsledkoch riešenia vedecko-výskumných úloh predkladať Kabinetu pre 
dejiny vedy a techniky.
T: jún a november 2018 Z: riešitelia VVÚ, Lobodová

Merateľný ukazovateľ výkonu vedeckovýskumnej činnosti v roku 2018:
Riešenie 7 vedeckovýskumných úloh, vydanie 1 edičného titulu ako výstupu 
vedeckovýskumnej činnosti.

3.1.4 Odborná metodická činnosť

(1) Organizačne pripraviť a realizovať odborný program a pracovné zasadnutie Komisie pre 
zbierky dejín techniky (pri ZMS).
T: september 2018 Z: NOČ, Majerník, Tóthová N: 1000 Eur

(2) V súlade so špecializáciou STM poskytovať na základe požiadaviek múzejných i nemúzejných 
inštitúcií, odbornej i laickej verejnosti odbornú pomoc v otázkach múzejnej dokumentácie
a prezentácie pamiatok vedy, výroby a techniky.
T: stály Z: kurátori

(3) 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 pracovníci

(4) Rozvíjať aktivitu v oblasti pedagogickej činnosti.
T: stály Z: odborní pracovníci
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(5) Pokračovať v odbornej činnosti v odborných združeniach, komisiách, poradných orgánoch, 
redakčných radách, atď.
T: stály Z: odborní pracovníci

Merateľný ukazovateľ výkonu odbornej metodickej činnosti v roku 2018:
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

Pokračovať v príprave a realizácii výstupov odbornej činnosti vo forme expozícií, vlastných výstav 
a sprievodných podujatí.

Expozičná činnosť

Prioritnú pozornosť v rámci vlastnej prezentačnej činnosti venovať nasledovným projektom:

(1) Dopracovať scenár expozície zameranej na československé letectvo a tematiku kozmonautiky 
so situovaním do Hangáru č. V v STM-Múzeu letectva v Košiciach.
T: 1. štvrťrok 2018 Z: R-ML, Ondreják

(2) Inovovať scenár expozície časomiery a historických hodín (Kaštieľ Budimír).
T: 1. štvrťrok 2018 Z: Majerník

(3) Dopracovať scenár expozície elektrotechniky -  rozhlasová a televízna technika so situovaním 
(sídelná budova STM v Košiciach).
T: 3. štvrťrok 2018 Z: kurátor zbierky Elektrotechnika

(4) Implementovať výsledky VVÚ "História metalurgie od prvopočiatkov do konca 18. 
storočia" v expozícii Hutníctva. Doplnenie multimediálnych prvkov.
T: 1. štvrťrok 2018 Z: Lobodová, Takáč N: 1 695 Eur

(5) Čiastočne reinštalovať expozíciu historických hodín v kaštieli Budimír, vytvoriť diorámu 
hodinárskej dielne a oddychovú zónu.
T: 2. polrok 2018 Z: Majerník N: 2 500 Eur

(6) Čiastočne reinštalovať expozíciu cestnej dopravy v STM-Múzeu letectva v Košiciach, začleniť 
nové prírastky do expozície, reinštalovať diorámu autodielne, zdynamizovať vybrané 
exponáty.
T: 1. polrok 2018 Z: Benko, Kollár N: 600 Eur

(7) Renovovať Hraciu miestnosť pri expozícii Z dejín fyziky na Slovensku s rozšírením tematiky o 
elektromagnetizmus (sídelná budova STM v Košiciach).
T: 3. štvrťrok 2018 Z: Ďuricová N: 500 Eur

(8) Čiastočne renovovať osvetlenie expozície Letecké konštrukcie v STM-Múzeu letectva v 
Košiciach, Hangár č. IV.
T: 1. polrok 2018 Z: R-ML, Ondreják N: 4 000 Eur

(9) Vytvoriť oddychovú zónu pre návštevníkov v STM-Múzeu dopravy v Bratislave s priestorom 
pre detských návštevníkov (stavebnicová dielňa).
T: 1. polrok 2018 Z: R-MD, Friedrichová N: 680 Eur
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(10) Realizovať II. etapu projektu Hnedouhoľné baníctvo (sídelná budova STM v Košiciach).
Zámer rozšírenia expozície Baníctvo o tematiku hnedouhoľného baníctva je spracovaný ako 
prioritný projekt a jeho realizácia závisí od pridelenia účelovej dotácie zriaďovateľom.
T: 2. polrok 2018 Z: Takáč N: 83 500 /PP/

(11) Realizovať I. etapu projektu dobudovania expozičného celku v STM-Múzea letectva v 
Košiciach o expozíciu zameranú na históriu a vývoj letectva a leteckého priemyslu na našom 
území s osobitnou časťou venovanou kozmonautike.
Zámer je spracovaný ako prioritný projekt "Československé letectvo /  Letectvo na Slovensku" 
a jeho realizácia závisí od pridelenia účelovej dotácie zriaďovateľom.
T: 2. polrok 2017 Z: R-ML, EPN N: 29 000 Eur/PP/

(12) Realizovať expozíciu Historická zdravotnícka technika (sídelná budova STM v Košiciach). 
Zámer je spracovaný ako prioritný projekt "Historická zdravotnícka technika -  expozícia" 
a jeho realizácia závisí od pridelenia účelovej dotácie zriaďovateľom.
T: 2. polrok 2018 Z: NOČ, Klíma N: 69 000 Eur/PP/

(13) Združovať a spracovávať doplňujúce informácie k výberu zbierkových predmetov 
inštalovaných v expozíciách v sídle STM (QR technológia, audiosprievodca).
T: stály Z: kurátori

Vlastná výstavná činnosť

(14) Realizovať štatutárnu výstavu "Nový Solivar Masaryk" (STM-Múzeum Solivar v Prešove).
T: máj 2018 Z: R-MS, Baláž N: 1290 Eur

Výstava k 100. výročiu vzniku Československa
(15) Realizovať štatutárnu výstavu "100 rokov československej a slovenskej plavby na Dunaji" 

(STM-Múzeum dopravy v Bratislave).
T: september 2018 Z: R-MD, Goduš N: 10 000 Eur

Výstava k 100. výročiu vzniku Československa
(16) Realizovať výstavu s tematikou k 100. výročiu československého letectva (50. výročie prvého 

letu lietadla L-39 Albatros) (STM-Múzeum letectva v Košiciach).
T: 2. polrok 2018 Z: R-MD, Ondreják

(17) Reinštalovať výstavu "Autom na výlet alebo iné radosti 60. rokov" k tematike roku 1968 v 
STM-Múzeu dopravy v Bratislave.
T: 2. polrok 2017 Z: R-MD, Habáň N: 400 Eur

(18) Prezentovať výstavy STM v iných múzeách:_________________________________________
V ý s ta v a M ie s to  in š ta lá c ie T e r m ín Z o d p o v e d n o s ť

Čaro bakelitu NTM  Praha m arec -  august K lím a, Tillová
Te chn ické  kreslen ie  v zrkadle  času SBM  Banská Štiavn ica sep te m b e r -  d e cem b er Klím a, Benko
12 patró no v -  ochran covia  ved y, techn iky  
a rem esie l

VM  H um enné m áj -  jún N pM , T illová, 
Jaho dová

V ojn a cez o b je ktív  A lbum  sp o m ieno k S lovenský inštitút M oskva fe b ru á r -d e c e m b e r GR, Klím a
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Prevzaté výstavy

Realizovať prevzatú výstavu "Jozsef Galamb -  konštruktér Ford T" v STM-Múzeu dopravy 
v Bratislave.
T: apríl 2018 Z: R-MD, Habáň N: 300 Eur

Realizovať prevzaté výstavy -  v súlade so Zriaďovacou listinou, ods. 2 čl. 4, prijímať výstavy 
iných právnických a fyzických osôb.

Plán výstav vo výstavných priestoroch Slovenského technického múzea tvorí prílohu č. 3.

Poskytnúť všestrannú súčinnosť pri aktivitách organizovaných inými múzeami a príbuznými 
inštitúciami pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, prezentovať artefakty 
dokumentujúce vývoj československého priemyslu.
T: priebežne Z: odborní pracovníci

Sprievodné podujatia

Realizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia a podujatia ostatnej prezentačnej činnosti v sídle, 
pobočkách, vysunutých expozíciách a špecializovaných zariadenia STM -  Planetáriu a 
Vedecko-technickom centre pre deti a mládež (VTC).

Planetárium STM
P ro g ra m T e rm ín C ie ľo v á  s k u p in a

P r a v id e ln é  v y u č o v a c ie  h o d in y :

Slnečná sústava, Základ y astro fyziky , Ja rná  a jesenná 
ro vnodennosť, Letný a zim ný slnovrat, C irkum po lárne  súhvezdia

ja n u á r - jú n  2018 
septem ber -  d e cem b er 2018

ZŠ, SŠ

S p r ie v o d n é  p o d u ja t ia :

V alentín  v p lanetáriu 14. 2. 2018 verejnosť

Deň p lan etárií /  Deň astro nóm ie  (jarná rovnodennosť) 
Betlehem ská hviezda

20. 3. 2018 
d e cem b er 2018

verejnosť, ZŠ, SŠ 
verejnosť

P rázdn inové  program y 26. 2. - 28. 2. 2018 
1. 7 . - 3 1 .  8. 2018

verejnosť, tábory

T: viďtab. Z: Semanová, Drozd

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
H a rm o n o g r a m  p lá n o v a n ý c h  p o d u ja t í v  p r íp a d e  in fra š t ru k tú r y  z h o d n o te n e j v  rá m c i P O .7  R O P  v  ro k u  2 0 1 8

P .č. N á z o v  p o d u ja t ia T e rm ín

k o n a n ia

Ž á n e r/  T y p  

p o d u ja t ia

S t ru č n ý  p o p is  p o d u ja t ia C ie ľo v á  s k u p in a

1. V alentín  vo V TC 14. 2. 2018
prezentačné
podujatie

podujatie  určené pre dvojice, 
spo m ienko vé  fotog rafovan ie  s využitím  
in teraktívnych predm etov

dospelí
návštevníci bez 
rozd ielu veku

2. G enerácie  vo  V TC m arec 2018
prezentačné
podujatie

V rám ci m arca -m esiaca úcty k starším  
séria po dujatí vo V TC, hry, súťaže

starí rodičia, deti

3. Koniec škôl. roka vo  V TC jú n  2018
prezentačné
podujatie

zábavné  podujatie  pre žiakov 
základných škôl v  čase  b lížiacich  sa 
prázdnin, bez vyučovan ia  a s úsm evom  
o vede a techn ike  trochu inak

žiaci zákl. škôl a
o sem ročných
gym názií

4.
W O R K SH O P  pre učiteľov
prírod ovedných
pred m etov

jú n  2018
w orkshop,
m agn etizm us

Je dn od ňový w orksho p  pre učiteľov 
prírod ovedných pred m etov zo 
základných a stredných škôl zam eraný 
na prezentáciu  V TC a jeho  potenciálu .

učitelia
prírodovedných
predm etov

T: viďtab. Z: NpM N: 400 Eur

Osobitnú pozornosť venovať tematickým lektorovaným sprievodom v expozíciách a na 
štatutárnych výstavách. Lektorské tematické sprievody, kurátorské sprievody a komentované 
prehliadky expozícií a štatutárnych výstav: doplniť témy 
STM, Hlavná 88, Košice:
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Kurátorské sprievody:
-  Kniha a jej vývoj; Vznik, vývoj a mechanizácia písma; Za históriou medzevských hámrov a 

krásou filmového pásu;
T: stály Z: Tillová, Jahodová, Majerník
Lektorské sprievody:

-  Úvod do štúdia baníctva a hutníctva; Magneticko-múzejná hodinka; Premena rudy na kov; 
Priemyselná revolúcia; Ohmatajme si technické exponáty (cieľ. skupina: slabozrakí a 
nevidiaci); Zoom na osobnosti vedy a techniky; O múzeu v múzeu; Exponáty pod lupou
T: stály Z: Drozd, Nižníková, Pálová, Gregová, Leleová

STM-Múzeum letectva v Košiciach:
Lektorské sprievody:

-  Letecká technika Československa (1918 -  2018)
T: apríl -  november Z: Ondreják, lektorská služba

STM-Múzeum dopravy v Bratislave:
Kurátorské sprievody:

-  Autom na výlet -  životný štýl v 60. rokoch 20. storočia
-  Ford T a jeho konštruktér Jozsef Galamb
-  Automobilizmus a ženská móda v 20. storočí

T: stály Z: Habáň, R-MD

STM-Múzeum Solivar v Prešove:
Kurátorské sprievody:

-  História spracovania soli v "Novom Solivare" (lektoráty v objektoch NKP, kurátorský 
sprievod na štatutárnej výstave)
T: II. polrok 2018 Z: R-MS, Baláž

(24) Noc múzeí 2018
Zapojiť sa do medzinárodnej iniciatívy La nuit des européene des musées.
T: 19. máj 2018 Z: NpM, NOČ N: 3 500 Eur

R-MD, R-ML, R-MS

(25) Deň soli
Rekonštrukcia historickej udalosti -  návštevy cisára Františka II. Habsburského v Soľnej Bani. 
T: III. štvrťrok 2018 Z : R-MS N: 1 000 Eur

(26) DEKD 2018
Obsahovo pripraviť a realizovať sprievodné podujatia pri príležitosti Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva v objektoch Múzeu rodiny Schusterovej v Medzeve a Hámor v 
Medzeve.
T: september 2018 Z: Jahodová, Majerník N: 500 Eur

OOZF, ÚMPaS

(27) Klobúk dole, pán Butkovič
Obsahovo pripraviť a realizovať zábavno-vzdelávací program pre školskú mládež zameraný na 
osobnosti regiónu Dolný Šariš.
T: október 2018 Z: R-MS N: 150 Eur

(28) Týždeň vedy a techniky 2018
Zapojiť sa do iniciatívy programom pre širokú verejnosť, najmä v špecializovaných 
zariadeniach STM.
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V spolupráci so SMaGS pripraviť a realizovať odborný program v rámci odovzdávania ceny Š. 
Jedlika.
T: november 2018 Z: Ďuricová, ÚMPaS N: 50 Eur/Magnetizmus/

(29) „Vianoce v múzeu"
Pokračovať v tradícii podujatia v STM-Múzeu Solivar v Prešove.
T: 20.-22. 12.2017 Z: R-MS N: 250 Eur

Merateľný ukazovateľ výkonu sprístupňovania zbierkových predmetov v roku 2018: 
Zabezpečiť sprístupňovanie 29 stálych expozícií, vedecko-technického centra pre deti a 
mládež, špecializovaného zariadenia planetária, realizáciu 2 vlastných výstav a 
zorganizovanie 20 výchovno-vzdelávacích aktivít.

3.1.6 Edičná činnosť

(1) Redakčne pripraviť a vydať STM Aktuálne -  Múzejné noviny 11/2018.
T: 1. polrok 2018 Z: NpM, Veselý N: 750 Eur

(2) Pripraviť a vydať katalóg Čaro bakelitu -  výstup z vedecko-výskumnej úlohy.
T: 2. polrok 2018 Z: Klíma, Veselý N: 6 000 Eur

(3) Zostaviť a vydať zborník príspevkov z odborného programu zasadnutia Komisie pre zbierky 
dejín techniky.
T: 2. polrok 2018 Z: NOČ, Majerník, Tóthová N: 1200 Eur

(4) Zostaviť a vydať pracovné listy k expozíciám, tematickým sprievodom:
-  Magnetizmus
-  Hutníctvo
-  Priemyselná revolúcia
-  Zoom na osobnosti vedy a techniky
-  O múzeu v múzeu

T: priebežne Z: ÚMPaS

(5) Vydať bulletin "Klobúk dole, pán Butkovič".
T: október 2018 Z: R-MS N: viď 3.1.5 (25)

(6) Vydať kalendáre 2019 "Výber zo zbierok".
T: november 2018 Z: Tillová, Jahodová, Veselý N: 1000 Eur

Merateľný ukazovateľ výkonu edičnej činnosti v roku 2018:
Zabezpečiť vydanie 2 edičných titulov (+ 1 ako výstup vedeckovýskumnej činnosti).

3.2 Propagácia a marketing

Pozornosť venovať systematickej propagácii výstupov odbornej činnosti STM. Tradičnou formou 
propagovať expozície, výstavy, sprievodné podujatia. Podieľať sa na propagácii prevzatých výstav a 
kultúrnych podujatí realizovaných v priestoroch STM.

(1) Webstránka a sociálne siete: pravidelná aktualizácia webových stránok STM a stránok na 
sociálnych siaťach.
T: priebežne Z: NpM, Pešáková, Nižníková
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(2) Vypracovať marketingový plán propagácie STM na obdobie rokov 2018 - 2020, vypracovať 
vnútornú smernicu pravidiel komunikácie zamestnancov STM s médiami.
T: marec 2018 Z: NpM

(3) Dopracovanie a osadenie informačného systému STM-Múzea dopravy v súlade s dizajn 
manuálom STM.
T: III. štvrťrok 2018 Z: R-ML, NpM, Veselý N: 1 000 Eur

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 (viď 3.1.4 Odborná metodická činnosť).

T: stály Z: odborní zamestnanci

3.4 Knižnica a archív STM

Systematicky budovať a spracovávať knižničný fond STM. Aktívne selektovať potenciálne 
prírastky do knižničného fondu STM korešpondujúce so špecializáciou múzea. Poskytovať služby 
určené Štatútom knižnice STM v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom.

(1) V súlade s platnými predpismi katalogizovať nové prírastky do knižničného fondu STM.
T: priebežne Z: Hlávková

(2) Realizovať konverziu databázy katalógu Knižnice STM do Libris Online systému.
T: I. štvrťrok 2018 Z: Lobodová, Hlávková, Takáč N: 400 Eur

(3) Realizovať čiastkové revízie:
- P-riaditeľňa Z: Hlávková T: I. štvrťrok
- P-8, P-10 Z: Hlávková T: II. štvrťrok

(4) Realizovať komplexnú revíziu revíziu knižničného fondu STM.
T: II. polrok 2018 Z: Grafová, Takáč,

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
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3.5 Zahraničné styky

(1) Pokračovať v aktívnej činnosti v Stredoeurópskej únii technických múzeí (MUT).
Zúčastniť sa na pravidelnej konferencii MUT.
T: II. polrok 2018 Z: GR

(2) V zmysle Zmluvy o spolupráci s Technickým múzeom v Brne obnoviť výmenné študijné 
pobyty pre odborných pracovníkov .

(3) Pokračovať v spolupráci s poľskými partnermi na projektoch prezentácie a propagácie 
kultúrneho dedičstva, najmä pamiatok histórie solivarníctva.

(4) Aktívne nadväzovať partnerstvá s múzeami a organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou 
a prezentáciou kultúrneho dedičstva technického charakteru v zahraničí.

(5) Zintenzívniť spoluprácu s NTM Praha, o. i. rozvinúť aktivity vo výmene výstavných projektov.
V roku 2018 realizovať prezentáciu výstavu Čaro bakelitu v NTM Praha.
T: I. polrok 2018 Z: Klíma, Tillová

(6) Naďalej spolupracovať so slovenskými inštitútmi v zahraničí za účelom hľadania možností 
kultúrnej prezentácie Slovenska.
V roku 2018 realizovať prezentáciu výstavy Vojna cez objektív, Album spomienok v Ruskej 
federácii.
T: I. polrok 2018 Z: GR, Klíma

(7) Aktívne spolupracovať s blízkymi technickými múzeami Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska, 
na príprave výstavy 100 rokov československej a slovenskej plavby na Dunaji.
T: I. polrok 2018 Z: R-MD

(8) Pokračovať v spolupráci s ENoRM (European NetWork of River Museums).
Zúčastniť sa výročnej konferencie v Belehrade.
T: september 2018 Z: R-MD

3.6 Prioritné projekty

Podľa schválenia zriaďovateľom realizovať prioritné projekty.
Predložené boli žiadosti o pridelenie osobitnej finančnej podpory:

(1) 08T0106
Akvizícia zbierkových predmetov a knižničných fondov

Z: NOČ

(2) 08T010E
Expozícia hnedouhoľné baníctvo -  II. etapa

Z: GR, Takáč

(3) 08T010E
Československé letectvo -  I. etapa

Z: R-ML N: 44 000 Eur

N: ZF: 105 000 Eur 
KF: 2 000 Eur

N: 83 500 Eur
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(4) 08T010E
Lodné múzeum L  Štúr / Šturec -  II. etapa

Z: R-MD N: 75 600 Eur

(5) 08T010E
Veľkoplošný depozitár a konzervátorské dielne - 1. etapa

Z: NOČ, R-ML, EPN N: 100 000 Eur

(9) 08T 0103
NKP Kaštieľ Budimír-oprava havarijného stavu oplotenia a reinštalácia expozície 
historických hodín -  I. etapa

Z: EPN, NOČ, Majerník N: 110 000 Eur
(7) 08T0103

Sklad soli NKP Solivar Prešov -  vybavenie objektu
Z: EPN, R-NKP Solivar N: 138 300 Eur

(8) 08T0103
Historická zdravotnícka technika -  expozícia

Z: NOČ, Klíma N: 69 000 Eur

(9) Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla -  OST, Mäsiarska 49, Košice
Z: EPN N: 67 000 Eur

Vyššie uvedené prioritné projekty /PP/ MK SR sú zaradené aj v rámci kapitol tohto Plánu 
hlavných úloh podľa ich príslušnosti k odborným múzejným činnostiam.

í
<

3.7 Správa a prevádzka

Materiálno-technicky rozvoj a investície, opravy a údržba

(1) Výmena klimatizačnej jednotky v špecializovanom zariadení Planetária, Košice.
N: 5 000 Eur

(2) Realizovať opatrenia na zabezpečenie objektu NKP VP Vlachovo, zábrany na vstup 
nepovolaným osobám, inštalácia oznamov na oplotenie s cieľom zabrániť alebo eliminovať 
vstup nepovoleným/tretím osobám.

N: 2 000 Eur
(3) Výmena časti výpočtovej techniky, PC, monitory, tlačiarne.

N: 10 000 Eur

(4) STM-Múzeum Solivar v Prešove -  Šachta Leopold -  v zmysle záverov monitorovacej správy 
zrealizovať zásyp s cieľom zabrániť prípadnému závalu.

N: 7 200 Eur

(5) Oprava strešnej krytiny Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve /2. etapa/.
N: 7 000 Eur

(6) Oprava fasády a nátery okien v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej.
N: 5 000 Eur

z
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(7) STM-Múzeum Solivar v Prešove -  vybavenie časti objektu nábytkom.
N: 1500 Eur

(8) STM-Múzeum Solivar v Prešove -  inštalácia rampy.
N: 1 500 Eur

(9) Chata Vyšná Kamenica -  opravy, údržba, výmena časti inventára.
N: 2 000 Eur

(10) Oprava sociálnych zariadení v expozičných a výstavných priestoroch Hlavná 88, Košice 
/ l. etapa/.

N: 3 000 Eur

( 11) Odstránenie pôvodnej, nevyhovujúcej tepelnej izolácie v časti haly v STM-Múzeu dopravy 
v Bratislave a pokladenie novej.

N: 5 000 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.

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 2018 Z: tajomník GR

(3) Polročne vyhodnocovať plnenie úloh odborných úsekov, vysunutých pracovísk a múzeí.
T: v texte Z: vedúci zamestnanci

V Košiciach, 11. 1. 2018.

Vypracovala: Mgr. Zuzana Šullová Schválil:
námestníčka GR STM 
pre odborné činnosti

Prílohy:
1. Projekty odborných činností STM 2018
2. Plán odborného ošetrovania zbierkových predmetov v správe STM 2018
3. Plán výstav vo výstavných priestoroch STM a pobočkách

Ing. 
generálny

en Labanič 
riaditeľ STM

Strana 18 z 18



SLOVENSKÉ
TECHN ICKÉ
MÚZEUM

Príloha č. 1 Plánu hlavných úloh na rok 2018

PROJEKTY ODBORNÝCH ČINNOSTI STM 
V ROKU 2018



2018 ODBORNÁ OCHRANA ZP (konzervovanie, reštaurovanie, depozitáre)

POR. Č. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z ROZPOČTU 
STM POZNÁMKA

Schválené z 
ROZPOČTU STM Položky

Zabezpečenie dielenského 
vybavenia reštaurátorskej dielne 
STM-Múzea letectva

Benko, Kollár Klíma Zabezpečenie náradia a 
prostriedkov na konzervátorskú 
a reštaurátorskú činnosť.

500 500 300 nástrčkové a očkové 
kľúče, osvetľovacie 
prenosné teleso, 
prípravky____________

2 Požiadavky na vybavenie 
depozitárov

Jahodová, Benko Šullová Dovybavenie depozitárov 
manipulačnou technikou, 
mobiliárom, meracími prístrojmi, 
oomôckami.

15 000 15 000 500

3 Ošetrenie historického vozidla 
Praga RN -1. etapa

Benko, Kollár Klíma

Ošetrenie a spojazdnenie HV.

2500 2500 dopracovať 
reštaurátorský 
zámer, ZÍSKANÉ 
DAROM 2017 - EV. 
č. BUDE PRIDELENé 
PO ZáVEROCH KTZ

1500 čistidlá, konzervanty, 
spojovací a iný 
materiál (1000), ND 
(1500)

4 Ošetrenie historického vozidla 
Chevrolet Master de Luxe 
Str 00838

Benko, Kollár Klíma ošetrenie a
udržanieprevádzkyschopnosti v 
súlade so zámermi s HV.

800 800 nebolo realizované 
v r. 2017

800

5 Systematické konzervovanie a 
reštaurovanie v STM-Múzeu 
letectva

Ondreják Hájek rameno dvojité L 00798, skriňa 
kľiková motora Argis L 00742, 
LKTM RD-9B, Jumo 0004 L 
00008, a podľa záverov revízie 
2017

1000 1000 Plán
konzervovania 
reštaurovania ZP 
STM-ML v roku 
2018

800 materiál na 
konzervovanie

6 Systematická odborná ochrana 
historických vozidiel

Kollár, Benko Klíma 1500 1500 Doplniť ev. č. HV 1000 čistidlá a konzervanty; 
prevádzkové 
kvapaliny), diely,
PHM, Poistenie

7 Renovácia dvoch lodných 
modelov

Goduš Húska odborné ošetrenie 2 modelov 
zamýšľaných na výstavu v roku 
2018

400 400 reštaurátorský 
zámer nebol 
konzultovaný s F. 
Kováčom

400 ev. č. ? - priorita v 
Pláne konzervovania a 
reštaurovania 2018 - 
výstava august 2018 v 
STM-Múzeu dopravy

Reštaurovanie invalidnej 
troikolkv Mevra DB-D 00203

Habáň Húska odb. ošetrenie ZP a vystavenie v 
expozícii STM-MD

500 500 0

9 Zakonzervovanie a zabezpečenie 
remorkéra Šturec

Goduš Húska 4850 4850 0 bude schválený 
prioritný projekt

10 Odborné ošetrenie - náradie, 
nástroje

Šivecký Hájek sada dielenského ručného 
náradia, očkové, prstencové 
vidlicové klúče, kliešte,

1500 1500 1500 sada náradia(1500)

11 Reštaurovanie lietadla - farebná 
úprava Mi-8

Šivecký Hájek nástrek vrtuľníka Mi-8 1500 1500 doplniť ev. č. 1500 materiál farby, šablóny 
(1000), práca (500)

12 Reštaurovanie lietadla L-40 Metá 
Sokol

ProMuzeum,
Šivecký

Hájek 2. etapa reštaurovania 1500 1500 1500 zmluva o externom 
reštaurovaní 
ProMuzeum, protokoly
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2018 ODBORNÁ OCHRANA ZP (konzervovanie, reštaurovanie, depozitáre)

POR. Č. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z ROZPOČTU 
STM POZNÁMKA

Schválené z 
ROZPOČTU STM Položky

13 Technické, bezpečnostné a 
protipožiarne vybavenie 
depozitám v STM-Múzeu

Szabóová Húska zabezpečenie a vybavenie 
depozitáru vyčleneného v 
objekte STM-MD v roku 2017

2400 2400 1200 dvere, teplomer, 
vlhkomer, regále, 
okenné fólie

14 Čiastkočné reštaurovanie Praga 
Lady DB-D 00200

Habán Húska 3000 3000 opäť nepriložený 
reštaurátorský 
zámer, bez 
rozpočtu a 
špecifikácie - 
priorita je 
reštaurovať Praga
finldan__________

0

15 Reštaurovanie lietadla Mig-15 - 
II. etapa

Šivecký Hájek 2500 2500 1500

16 Odborná oprava a revízia 
pneumatík automobilov

Habán Húska realizované dodávateľsky 
prostredníctvom mobilného 
pneuservisu

1200 1200 doplniť ev. č . , 
potrebné 
zaznamenať ako 
ošetrovanie - 
konzervovanie! do 
kat. karty ZP - 
zatiaľ za rok 2017 
neboli dodané do 
CE v KE žiadne

600 objednané práce 
dodávateľsky - 
pneuservis: 3 ks MIBRA
( ev. č. ?),

17 Systematické konzervovanie a 
reštaurovanie STM-Múzeum 
letectva - Lietadlo 11-18

Šivecký Hájek exteriér 11-18 - pokračovanie v 
systematickom odb. ošetrení

200 200 riešiť prehradenie 
pilotného 
priestoru od 
kabíny - plexisklo, 
doriešenie vstupu 
a výstupu, 
zabezpečenie pri 
plnom 
sprístupnení 
interiéru

200 materiál konz. dielňa 
STM-Múzeum letectva

18 Konzervovanie a reštaurovanie 
lietadla 11-14

Šivecký Hájek konzervovanie trupu, pristávacie 
zariadenie, rekonštrukcia 
pilotných priestorov

500 500 200 materiál konz. dielňa 
STM-Múzeum letectva

19 Systematické odborné 
ošetrovanie ZP - STM Košice

Jahodová Labanič materiál a externe realizované 
úkony pri konzervovaní a 
reštaurovaní v dielňach Hlavná 
88

2000 2000 Plán
konzervovania 
reštaurovania ZP 
STM v roku 2018

1000 materiál
konzervátorská dielňa 
Hlavná 88, košice

20 Skeletová prestavba 
synchrónnych hodín LAPLACE

Majerník Klíma interne zabezpečené 
reštaurovanie - odsúvané od r 
2015!

400 400 400 materiál pre dielne 
konzervátorskú a 
drevársku, Hlavná 88,
K  QŠÍĽ£______________

Reštaurovanie hracej skrine 
EUPHONION

Majerník Klíma externé reštaurovanie odsúvané 
od r. 2015

3200 3200 0

22 Depozitár KS (malá miestnosť) - 
centrálny depozitár "Tlačiarne"

Tillová Šullová úprava mobiliáru a úložného 
svstému

300 300 300 sololitové dosky 2 x 2,8 
m (300)

Košice, 16.11.2017 Šullovó
Úprava: Košice, 27.11.2017 Šullová na základe porady vedenia dňa 27. 11. 2017
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2018 EDIČNÁ ČINNOSŤ

POR. Č. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z 
ROZPOČTU STM POZNÁMKA

Schválené z ROZPOČTU 
STM položky

1

i
5

Zborník príspevkov Zbierky 
dejín techniky III. - Unikáty v 
zbierkach dejín techniky

Šullová Majerník Edičný výstup z 
odborného programu 
zasadnutia Komisie pre 
zbierky dejín techniky
7 M Q

200 ks 1500 1500 1200 polygrafia (1500)

Dotlač letákov a skladačiek 
STM-Múzeum dooravv

Húska Húska Nové info letáky a info 
skladačky

1000 ks letáky 600 600 bude realizované 
X II 2017

bude realizované 
XII. 2017

0

Kalendár s úpravou pre 
slabozrakých - Výber zo 
zbierok

Jahodová, Tillová, 
Veselý

Šullová Reliéfny kalendár na rok 
2019.

100 ks 2000 2000 1000 tlač klasického kalendára

Propagačný bulletin SJ-AJ 
(skladačka) k expozíciám 
Umelecké kováčstvo a 
Úžitkové a ozdobné predmety

Jahodová Šullová Vyhotovenie novej 
verzie propagačných 
bulletinov k 2 
expozíciám.

300 ks 500 500 0

Čaro bakelitu - vydanie 
katalógu

Klíma Šullová Vydanie výstupu z 
vedeckovýskumnej 
úlohy 2017-2018 - 
katalóg Čaro bakelitu.

plnenie ukazovateľa 
kontraktu na rok 2018 - 
vydanie 1 titulu z VVČ; 
rozsah cca 150 strán, 
náklad ... ks; tvrdá väzba

7 000 7000

distribúcia? Zistiť
možnosti
predaja

6 0 0 0 fotografovanie ZP; 
preklady do AJ; recenzia a 
jazyková korektúra; 
prepress; tlač

6 Múzejné noviny Melich 750 750 7 5 0

Košice, 27.11.2017 
Úprava: Košice, 27.11.2017

Šullová
Šullová na základe porady vedenia dňa 27.11. 2017



2018 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

POR. t. NÁZOV PROJEKTU RIEŠITEĽ SPOLURIEŠITEĽ ZÁMER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z ROZPOČTU 
STM POZNÁMKA

Schválené z ROZPOČTU 
STM Položky

1
Strojárske meradlá v zbierkovom 
fonde STM Benko

Katalóg (Scenár 
výstavy) 1000 1000 S25

cestovne (3U0); 
nákup literatúry 
(150); spotrebný 
materiál (450); 
reklady (100)

2
Fyzikálne pomôcky v zbierkach 
STM a MŠaP Ďuricová Gallusová (MŠaP) Katalóg (Fontés) 250 250 250

literatúra 50, 
cestovné 50, 
ubytovanie 100

3 Remorkér Šturec Goduš Štúdia (Monografia) 200 200 200
cestovné (55); iné 
? (145)

4

Staničné dopravné prostriedky na 
prepravu batožín (Od rudly po 
multikáru) Habáň Publikácia 100 100 100 ubytovanie (100)

5 Čaro bakelitu - katalóg Klíma Katalóg 700 700 700

cestovné (450); 
archív poplatky, 
preklady, rešerše 
(200); nákup 
literatúry (50)

6
Projekčná technika v zbierkovom 
fonde STM Majerník Katalóg (Fontés) 700 700 700

literatúra a 
preklady 200, 
spotrebný 
materiál 200, 
cestovné 300

7
História počítačov v bývalom 
Československu Roman Štúdia

nedododané - riešiteľ 
je vo výpovednej 
lehote 0

8

Objekty banskej ťažby a 
železiarskej výroby na východnom 
Slovensku

Jahodová - Lobodová- 
Žuffová Brožúra 1000 1000 525

cestovné 300, 
literatúra 200, 
archív a preklady 
500

Nákup odbornej literatúry Tillová 0 0
280 preradené do 
činnosti Knižnice 2 publikácie

Nákup odbornej literatúry Ondreják 0 0
200 preradené do 
činnosti Knižnice

3950 m o

Košice, 16.11.2017 Šullová
Úprava: Košice, 27.11.2017 Šullová na základe porady vedenia dňa 27.11. 2017
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2018 VLASTNÁ PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ

POR. Č. I NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z ROZPOČTU 
STM POZNÁMKA

Schválené i  
ROZPOČTU STM Položky

[Čiastočná úprava (reinštalácia) 
|expozície Historické hodiny

Majerník Klíma Čiastočná reinštalácia 
zastaranej a
opotrebovanej expozície 
v Kaštieli Budimír.

Odborné ošetrenie a 
sfunkčnenie vybraných ZP a ich 
začlenenie do existujúcej 
expozície s cieľom 
zatraktívnenia a oživenia 
expozície, vytvorenie diorámy 
"HODINÁRSKA DIELŇA", 
vytvorenie oddychovej zóny 
(detského kútika).

2 500 2500 plánované a 
schválené v roku 
2017

2500 sfunkčnenie hodín 
/aj externe/ (800); 
hodinárska dielňa 
(500); oddychová 
zóna (700); 
technické úpravy 
miestnosti (500)

[výstava Nový Solivar MASARYK Duchoň, Baláž Šullová

Výstava s témou 
technológie výroby soli 
po roku 1925 (v novom 
solira v Prešove). klasická múzejná výstava

1290 1290 vychádza zo 
scenára 
plánovaných 
expozícií v  Sklade 
soli - posúdené 
Kabinetom pre 
DVaT
udržateľnosť

1290 polygrafia / prepress 
(200); panely A0 
(160); laminovanie 
panelov (250); alebo 
??? klip rámy 12 ks 
A0 (480); info texty k 
výstave (100); 
plagáty (100);

[Reinštalácia expozícií cestnej 
[dopravy v STM-Múzeu letectva

Benko, Kollár Klíma

Reinštalácia expozície 
cestnej dopravy č. 2

začlenenie novozískaných ZP 
do expozície - kovoobrábací 
sústruh, transmisijný pohon 
zavesiť atď., reinštalácia 
diorámy autodielne, funkčnosť 
exponátov

600 600 600 konštrukčný 
materiál /pásovina, 
skrutky, hmoždiny, L 
profily/ (250); nátery 
a mazivá (120); 
drevené hranoly,
OSB dosky, spojovací 
materiál (180); 
brúsne a reezné 
kotúče, fefy, brúsny 
papier (50)

[Renovácia Hracej miestnosti pri 
[expozícii Fyzika

Ďuricová Lobodová

Renovácia hracej 
miestnosti k expozícii 
Fyzika - téma rozšírená 
elektromagnetizmus.

600 500 500 nábytok (200); texty 
obrázky popisy 
(150); drobný 
mkateriál na pokusy 
(100); náter hracích 
stolov (50); 
podlahová krytina 
(100)

| Výstava 100 rokov 
[československej a slovenskej 
[plavby na Dunaji

Goduš Húska Výstava k 100. výročiu 
ČSR ( 3 spojené výstavy ? 
: 100 rokov čs a sk plavby 
na Dunaji + foto výstavy 
Život na palube 
hliadového člnu Masaryk 
+ fotovýstava Dunaj v 
plameňoch

11000 11000 priložiť ideový 
zámer a libreto, 
následne scenár

10000 úprava exponátov, 
dovoz, pôžičky 
Viedeň a Praha (); 
osvetlenie (); 
polygrafia (); 
poistenie ()
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2018 VLASTNÁ PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ

POR.Č. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z ROZPOČTU 
STM POZNÁMKA

Schválené z 
ROZPOČTU STM Položky

detto "malá verzia" malá verzia 6000 
Eur - priložiť ideový 
zámer a libreto, 
následne scenár

0

Renovácia expozície letecké 
konštrukcie - osvetlenie

Ondreják Hájek Renovácia osvetlenie v 
expozícii.

profesionálne osvetlenie 
expozície

8 000 8000 plánované od roku 
2016, pôvodný 
rozpočet 11 000 Eur

4000 nosná lišta, svietidlá, 
elektroinštalačný 
materiál (4000), 
práca (4000)

Autom na výlet alebo iné radosti 
60. rokov

Habáň,
Friedrichová

Húska II. ročník tematických 
inštalácií - výletné miesta 
bratislavčanov a autá 60- 
tych rokov

jar: Že le zn á  studnička V olga 
G A Z 2 1  1966, leto: Zlaté 
piesky Š ko d a  Felicia  1963 + 
doDlnenie invázia 1968. 
jeseň: Červený Kam eň 
Citroen D S  1969, zima: 
Koliba, Kam zík  Citroen 2 C V

700 700 Železná studnička a 
Koliba Kamzík - boli 
v r. 2017, tatiež boli 
naplánované 
informačné panely 
lokalít - neboli 
realizované ? 
1 .1 .-31.12

400 banery k výročiu 
1968 (400), refresh 
(300)

Historická zdravotnícka technika  

-  expozícia alebo dlhodobá  
výstava

Klíma a kol. Šullová Inštalácia súboru 
depozitov od zložiteľa 
SKZT.

69 000 69000 predložené MK SR 
ako PP
minimalizované 
náklady na 
vystavenie cca 
11 000 Eur

výtvarné riešenie 
(1500); sanácia 
priestorov a 
osvetlenie (17 500); 
manipulácia (1000); 
reštaurovanie 
(3000); mobiliár (20 
000); audiovizuálne 
rvky (15000), 
polygrafia (11000)

Herňa a stavebnicová dielňa pre 
deti - oddychová zóna - klubovňa 
- detský kútik

Húska Húska Vytvorenie oddychovej 
zóny - herne pre rodiny s 
deťmi.

680 700 hračky poskytne fi 
EFKO (stavebnice 
ROTO, Igráček, 
Multigo) atď.

680 2 detské stoly a 4 
stoličky (40); 2 
koberce (30); úložné 
skrinky (70); ikea 
hračky a dekorácie 
(150); vešiak a 
stojan (100); 2 kreslá 
a stolík pre 
dospelých (210); 
dekorácie a detský 
staň (80)

99/0

2018 Výstavy prevzaté/v spolupráci...
Galéria na peróne STM-Múzeum autori fotografií?, tlač a rámovanie

1 dopravy Húska 2 foto výstavy 700 700 výber, počet kusov (700)
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2018 VLASTNÁ PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ

por. e. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z ROZPOČTU 
STM POZNÁMKA

Schválené z 
ROZPOČTU STM Položky■

3

Jozsef Galamb, konštruktér 
automobilu Ford T z Makó, 
Maďarsko STM-Múzeum 
dopravy Habán Húska

panelová ? výstava z  
m akovského m úzea - 
Ford T  (m odel?) 300 300

nakiady nradi 
Maďarský kultúrny 
inštitút? dovezená 
výstava?
1.4. - 31.8. 300

tlačoviny, banner, 
otvorenie (300)

Kabinet technických kuriozít STM 
Múzeum dopravy Habán Húska

zakúpenie alebo výroba 
mobiliáru 3000 3000

akom množstve od 
ktorých zberateľov 
vystavíme 
špecifikovať počet 
a materiál, 
konštrukciu atď. 
vitrín 1 
1.1. - l.S . 0

pultové vitríny 
(3000)

4

Letecké tragédie 2. sv. vojny na 
Slovensku - pokračovanie z roku 
2017 STM-Múzeum dopravy Habán Húska

v spolupráci sO Z  Klub 
leteckej histórie (Mgr. 
Peter Ušiak, terra 
Antíqua)

fragmenty havarovaných (vo 
vojne zostrelených) lietadiel na 
území Slovenska - fragmenty 
lietadiel osobné predmety 
pilotov, archívna

800 800

miestnosť 24 v hale 
B 1.1. - 
do roku 2020 0

závesný systém a 
propagačné 
tlačoviny (300), 
vitríny (500)

5
Motocykle z Považskej Bystrice 
STM-Múzeum dopravy Habán Húska

Výroba malých 
športových motocyklov z 
P. Bystrice a Kollárova

zbierka 25 ks motocyklov zo ZF 
Vlastivedného múzea v PB

2400 2400 1.9.-31.12. 0

príprava priestoru, 
diorámy (200); 
poistenie dopravy 
(1300); polygrafia 
(200); preprava 
(700)

7200 7200 300
expo  - renovácie vlastné výstavy v spolupráci/prevzaté spolu Pozn. schválené

Sídlo STM 500 0 0

500
neriešená expozícia 
Zubná technika 500

kaštieľ Budimír 2500 0 0 2500 2500
STM-MD 680 11700 7200 19580 11380
NKP Solivar 0 1290 0 1290 1290
STM-ML 8600 0 0 8600 4600

20270
Košice, 17.11.2017 

Úprava: Košice, 27.11.2017
Šu ílová 
Šu ílová na základe porady vedenia dňa 27.11. 2017
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2018 ODBORNÁ METODICKÁ ČINNOSŤ

POR. Č. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE
FINANCIE
SPOLU

ŽIADANÉ Z 
ROZPOČTU STM POZNÁMKA

Schválené z 
ROZPOČTU STM Položky

IV. Zasadnutie Komisie pre 
zbierky dejín techniky 
seminár: téma bude určená 
ku koncu roka 2017

Šullová Majerník Rozvoj spolupráce 
odborníkov 
zainteresovaných na 
ochrane a 
sprístupňovaní KD z 
oblasti histórie vedy, 
výroby a techniky. 
Plnenie metodickej 
funkcie STM.

Odb. téma: bude určená na 
pracovnom zasadnutí 
komisie v novembri 2017

1400 1000 spoluúčasť ZMS 
(bude rozhodnuté 
v marec - apríl po 
VZ ZMS) 
v kontrakte 1 
odborné 
podujatie

1000

ubytovanie 
(700), cestovné 
zamestnanci 
STM (300)

1400 1000

Košice, 10.11.2017 Šullová
Úprava: Košice, 27.11.2017 Šullová na základe porady vedenia dňa 27.11. 2017
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2018 SPRIEVODNÉ AKTIVITY A PROPAGÁCIA

koRjC. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE
FINANCIE
SPOLU

ŽIADANÉ Z 
ROZPOČTU STM POZNÁMKA

Schválené z 
ROZPOČTU STM Položky

Európsky rok kultúrneho 
dedičstva - aktivity v Hámri 
Medzev a Múzeu 
kinematografie Medzev

Jahodová, Majerník Šullová 1000 1000 konkretizovať 
zámery - rozpis 
sprievodných 
aktivít a nárokov 
na organizáciu a 
zabezpečenie - 
realizácia aktivít v 
rámci DEKD 
september

500

nešpecifikované
Deň soli Duchoň Duchoň Living history - 

návšteva cisára 
Františka II. 
Habsburského v 
Soľnej Bani (1800) 
(ceremoniál uvedenia 
prevádzky, hostina, 
ukážka súvisiacich 
remesiel...).

Atraktívny forma 
pripomenutia významnej 
udalosti...

2500 1000 udržateľnosť 1000

pôžička koč a kone (400); 
polygrafia propagácia (200); 
občerstvenie pre 
účinkujúcich a partnerov 
(300); materiál pre tvorivé 
dielne (100)

NOC MÚZEÍ 2018 Medzinárodná 
iniciatíva s cieľom 
pripomenutia 
významu múzeí pri 
ochrane kultúrneho 
dedičstva.

Komunikovať úlohy múzeí 
pri uchovaní kultúrneho 
dedičstva netradičnými 
formami a sprístupnením 
objektov, priestorov alebo 
ukážok odbornej činnosti 
bežne verejnosti

dodali len 
Bratislava a Prešov

3500

spolu Noc múzeí 3500

Košice sídlo
Košice Múzeum letectva
Prešov NKP Solivar 600
Kaštieľ Budimír
Sp. Belá
Sp. N. Ves
Brtislava Múzeum dopravy 1100
Týždeň vedy a techniky 
2018

Ďuricová Lobodová Aktivity v rámci 
Týždňa VaT 2018 v 
nadväznosti aj na 
zmluvu o spolupráci 
so Slovenskou 
magnetickou 
spoločnosťou.

Odovzdávanie ceny Š. 
Jedlika, reštaurovanie a 
prezentácia ZP z oblasti 
elektromagnetizmu, aktivita 
vo VTC - magneticko- 
magická múzejná hodinky...

50 50 50

drobný materiál (50)

Vianoce v múzeu 2018

Duchoň Duchoň Predvianočný 
sprievodný program v 
NKP Solivar.

Voľnočasové aktivity v čase 
adventu + propagácia NKP 
Solivar + získavanie 
spolupracovníkov a 
podporovateľov.

600 600 udržateľnosť 400

plagáty (50); občerstvenie 
pre účinkujúcich (200); 
tvorivé dielne (150);

Klobúk dole, pán Butkovič
Duchoň Duchoň Zábavno-vzdelávací 

program pre ZŠ
pripomenutie osobnosti 
regiónu

udržateľnosť 150
polygrafia /bulletin/ (150)

4350

Úprava:
Košice, 16.11.2017 
Košice, 27.11.2017

Šullová
Šullowá na základe porady vedenia dňa 27.11. 2017



2018 KN IŽN ICA A ARCHÍV

N ÁZO V PROJEKTU G ARAN T GESTOR ZÁM ER CIELE
FINANCIE
SPOLU

ŽIADAN É Z 
ROZPOČTU STM PO ZN ÁM KA

Schválené z 
RO ZPO ČTU STM Položky

N ákup odbornej literatúry Tillová 280 280 preradené z VVČ 280 2 publikácie

N ákup odbornej literatúry Ondreják 200 200 preradené z VVČ 200
Zabezpečenie VT a 
softw érom  na odbornú 
evidenciu knižničného 
fondu STM

Hlávková Lobodová 750 nerealizované v  r. 
2016, 2017!

400

0 1230

Košice, 16.11.2017 Šullová
Úprava: Košice, 27.11.2017 Šullová na základe porady vedenia dňa 2 7 .11 . 2017
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2018 U DRŽATEĽN O SŤ PRO JEKTOV ROP

POR. Č. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁM ER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z 
ROZPOČTU STM POZNÁM KA

Schválené z 
ROZPOČTU STM Položky

1

2

Vedeckotechnické 
centrum  pre deti a mládež

Drozd, Ďuricová Melich Učebňa vo VTC 3825 4225 Udržateľnosť VTC končí 
až 3/2019 - realizácia 

učebne až po kontrole 
7019

0

Valentín vo VTC 350 3 5 0

W orkshop pre pedagógov 
vo VTC

50 5 0

Sklad soli

v rámci prezentačnej 
činnosti a sprievodných 
aktivít

4625

Úprava:
Košice, 20.11.2017 
Košice, 27.11.2017

Šullová
Šullová na základe porady vedenia dňa 27.11. 2017



2018 NEZARADENÉ / BEZ PRIAMEHO SÚVISU S ODBORNÝMI MÚZEJNÝMI ČINNOSŤAMI / PREVÁDZKA

POR. Č. NÁZOV PROJEKTU GARANT GESTOR ZÁMER CIELE FINANCIE SPOLU
ŽIADANÉ Z 
ROZPOČTU STM POZNÁMKA

Schválené z 
ROZPOČTU STM Položky

1 Nevyhnutné stavebné a 
technické úpravy budovy 
múzea dopravy

Húska Húska 1. nové banery 3 ks pri vstupe do 
múzea 2. 
Info tabula pri vchode aj pri schodisku
3. odstránenie sklenej vaty v hale B
4. rekonštrukcia toaliet

neudané 1000 nekompletná 
redpokladané suma, 
cenová kalkulácia na 
banery a infotabulu?

banery a info tabula 
v rámci 
Informačného 
systému MD, 
sklenená vata 2019

Informačný systém STM- 
Múzea dopravy

Húska Húska Informačný systém Informačný systém, piktogramy, 
navigačné smerovky atď. v jednotnom 
vizuálnom štýle...

2757 2757 priložiť návrh a 
cenovú ponuku ...v 
súlade s
dizajnmanuálom
<;t m ? 1000

bude riešiť grafik 
STM

Planetárium  - zabezpečenie 
klim atizačnou jednotkou Semanová Ko moravský mobilná klimatizácia 1000 1000 1000

2757 3757

Košice, 16.11.2017 Šullová
Úprava: Košice, 27.11.2017________ Šullová na základe porady vedenia dňa 27.11. 2017



2018 Návhy projektov financovaných z rozpočtu STM /BEZ PP/

Odborná činnosť Financie spolu Žiadané z rozpočtu STM Pozn. / Návrh Šullová Prejednané 28.11.2017
1 Odborná ochrana zbierkových predmetov 46 050 46 050 15 000 15200

3 Edičná činnosť 12 350 12 350 1 výstup VVČ 9 000 8950
4 Metodická činnosť 1000 1000 1000 1000

5 Knižnica a archív 1230 1230

ak bude realizovaný  
nákup PC v  r. 2017 - cca 
500 1230 880

2 Vedeckovýskumná činnosť 3 950 3 950 3 000 3000

6 Prezentačná činnosť 94 290 25 290
1 expozícia asi 
zam ietnutá ako PP 20 000 19970

Cudzie výstavy 7 200 7 200 0 300
7 Sprievodné aktivity a propagácia 4350 4 350 6 450 5600

8 Udržateľnosť projektov ROP 4625 4625
koniec udržateľnosti VTC  

až 3/2019 400
170 420 101 420 55 680 y .to n

Nezaradené 3 757 

Košice, 27.11.2017 Šullová

2 000 2000

P o d ľa  K o n tra k tu  na ro k  2018

R e a lizá c ia  zá k la d n ý ch  odborných m ú zejných  činností
Odborná ochrana ZP 15200
Edičná činnosť 8950
Metodická činnosť 1000
Knižnica a archív 880

1

2 6 030

V e d e c k o v ý s k u m n á  č in n o s ť 3000

Sprístu p ň o va n ie  Z P ....p ro stre d n íctvo m  výstav, e xp o zíc ií...
Prezentačná činnosť 19970
Spr. aktivity a proagácia /Noc múzeí,.../ 5600

2 5 570

U držate ľn o sť projektov R O P

1

Vedeckotechnické centrum 4 00
Sklad soli v  inom

Spolu 55 000

Schválené: dňa 27.11.2017

generálny riaditeľ
Inq

ŕ?
Euaen Labanič
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SLOVENSKÉ
TECHNICKÉ
MÚZEUM

Príloha č. 2 Plánu hlavných úloh na rok 2018

PLÁN ODBORNÉHO OŠETROVANIA ZBIERKOVÝCH 
PREDMETOV ZO ZBIERKOVÉHO FONDU STM 
NA ROK 2018

Pracoviská odbornej ochrany zbierkového fondu STM:

Oddelenie ochrany zbierkového fondu, konzervátorské a reštaurátorské dielne, 
Hlavná 88, Košice

Konzervátorské dielne, STM-Múzeum letectva v Košiciach, Letisko, Košice



Oddelenie ochrany zbierkového fondu, 
konzervátorské a reštaurátorské dielne, Hlavná 88, Košice
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1 . 2016/00103 Str 00884 Brúska tvaru "U" Ošetrenie povrchu, konzervovanie. Strojárstvo
Benko

2. 2015/00142 Str 00862 Sečkovica FLEISCHER ÉS 
TRASA KASSAN

Ošetrenie povrchu, premazanie klzných a 
rotačných častí, náter, spojazdniť, 

dorobiť jednoduchý stojan, 
reštaurovanie.

Strojárstvo
Benko

3. 2016/00105 Str 00886 Závitorez - vrátidlo kľúč na 
rezanie závitov

Ošetrenie povrchu, konzervovanie. Strojárstvo
Benko

4. 2002/00068 Str 00749 Obrázačka vodorovná TOS 
HO-20

Celkové ošetrenie a konzervovanie. Strojárstvo
Benko

5 2014/00166 Str 00858 Kovoobrábací sústruh Ošetriť, konzervovanie. Strojárstvo
Benko

6. 2000/00067 Str 00744 Stroj parný zn. R. Wolf Ošetriť, konzervovanie. Strojárstvo
Benko

7. 2014/00166 Str 00845 Mobilný cirkulár so 
stabilným motorom Lorenz

Ošetriť povrch, očistiť a namazať klzné 
a rotačné plochy, náter, lakovanie, 

spojazdniť, reštaurovanie.

Strojárstvo
Benko

8. 1457 Ks 00011 Písací stroj Mignon Očistiť, zbaviť prachu, mastnoty, 
konzervovanie.

Kancelárske stroje 
Ti ílová

9. 92/89 Ks 00266 Písací stroj Courier Očistiť, zbaviť prachu, mastnoty, 
konzervovanie.

Kancelárske stroje 
Tillová

10. 2007/00157 Ks 00344 Písací stroj Blickensderfer Očistiť, zbaviť prachu, mastnoty, 
konzervovanie.

Kancelárske stroje 
Tillová

11. 2016/00071 Po 00033 Kníhtlačiarenský lis malý Očistiť, zbaviť prachu, mastnoty, 
konzervovanie.

Kancelárske stroje 
Tillová

12. 2008/00062 E 01628 Hudobná skriňa Jubilant Odstánenie bieleho fleku zo skrinky, 
konzervovanie.

Elektrotechnika
Dulka

13. 1988/00081 D 01757 Rádio Telefunken Ošetrenie drev. skrinky prijímača, dýha, 
reštaurovanie.

Elektrotechnika-Doroz. technika 
Dulka

14. 1982/00054 D 01616 Rádio Blaupunkt Ošetrenie drev. skrinky prijímača, dýha, 
reštaurovanie.

Elektrotechnika-Doroz. technika 
Dulka

15. 1988/00091 D 01767 Rádio Philips Ošetrenie drev. skrinky prijímača, dýha, 
reštaurovanie.

Elektrotechnika-Doroz. technika 
Dulka

16. 12848 Ko 00445 Vežové hodiny Očistiť od korózie, doplniť chýbajúce 
časti, poskladať, reštaurovanie.

Kováčstvo
Jahodová

17. 12630 Ko 00430 Vežové hodiny Očistiť od korózie, konzervovanie. Kováčstvo
Jahodová

18. 1962/09228 Geo 00658 Tachymeter FRIČ Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

19. 1987/00001 Geo 00838 Buzola tachymetrická Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

20. 1948/00476 Geo 00080 Libela stolová k 
meračskému stolu

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

21. 1948/00486 Geo 00089 Priehybomer Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

22. 1959/07721 Geo 00179 Centračný trojuholník ku 
me. Stolu zn. Suss

Opraviť zlomený trojuholník, 
reštaurovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

23. 1948/01272 Geo 00100 Skrutka spojovacia k 
meračskému stolu

Odstrániť oxidáciu mosadzných časti, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

24. 1958/07195 Geo 00234/1 Súprava vynášacia 
zn.Fromme-trojuholníky (2 

ks)

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

25. 1958/07195 Geo 00234/2 Súprava vynášacia 
zn.Fromme-pravítko

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

26. 1958/06878 Geo 00296 Osvetľovač pre teodolit zn. 
Wild

Vyčistiť a sfunkčniť, konzervovanie. Geodézia a kartografia 
Takáč

27. 499 Geo 00333/2 OTVOS-ovo kyvadlo s 
prísluš.

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

28 1959/07923 Geo 00340 Pravítko zámerné s 
ďalekohľadom zn. Fromme

Vyčistiť, odstrániť oxidáciu, pripojiť 
ďalekohľad k pravítku, reštaurovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč
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29. 1959/07787 Geo 00359 Planimeter nitkový Alderov 
zn. Fromme

Vyčistiť, odstrániť hrdzu, doplniť 
chýbajúce nite, opraviť, reštaurovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

30. 1961/08953 Geo 00533/10 Lata nivelačná pre 
vojenské účely

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

31. 1961/08953 Geo 00533/3 Lata nivelačná pre 
vojenské účely

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

32. 1961/08953 Geo 00533/4 Lata nivelačná pre 
vojenské účely

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

33. 1961/08953 Geo 00533/5 Lata nivelačná pre 
vojenské účely

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

34. 1961/08953 Geo 00533/6 Lata nivelačná pre 
vojenské účely

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

35. 1961/08953 Geo 00533/7 Lata nivelačná pre 
vojenské účely

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

36. 1961/08953 Geo 00533/8 Lata nivelačná pre 
vojenské účely

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

37. 1961/08953 Geo 00533/9 Lata nivelačná pre 
vojenské účely

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

38. 1962/09146 Geo 00539 Prístroj nivelačný zn. Lindig Vyčistiť špinu a oxidáciu mosadze, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

39. 1961/08885 Geo 00552 Svahovník Vyčistiť, odstrániť hrdzu, oštriť drevené 
časti, konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

40. 1963/09464 Geo 00587 Lata základnicová zn. Zeiss Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

41. 1961/08814 Geo 00738 Stojanok magnetický zn. 
Kinex typ Umag

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

42. 1981/00175 Geo 00807 Teodolit zn. Hildebrand a 
Schramm

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

43. 1981/00194 Geo 00808 Kompas zn. C Plath- 
Hamburg

Odstránť špinu a oxidáciu mosadze, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

44. 1983/00037 Geo 00820 Mapa kráľovstva Hungárie Vyčistiť od špiny a plesne, drevené časti 
ošetriť, konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

45. 1989/00027 Geo 00841 Prístroj niv.univer.zn. 
Starke-Kammerer

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Geodézia a kartografia 
Takáč

46. 17501 Ba 00113 Kahanec olejový Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Baníctvo
Takáč

47. 114/80 Ba 00889 Žiarovkové nevýbušné 
svietidlo

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Baníctvo
Takáč

48. 115/80 Ba 00890 Žiarovkové nevýbušné 
svietidlo

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Baníctvo
Takáč

49. 116/80 Ba 00891 Žiarovkové nevýbušné 
svietidlo

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Baníctvo
Takáč

50. 117/81 Ba 00902 Bezpečnostná lampa 
signálna

Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Baníctvo
Takáč

51. 145/81 Ba 00911 Vrtná korunka Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Baníctvo
Takáč

52. 15/82 Ba 00914 Kyslíkový dýchací prístroj Ošetrenie, konzervovanie. Baníctvo
Takáč

53. 140/83 Ba 00934 Korunka rubíková Očistiť, odstrániť hrdzu, ošetriť, 
konzervovanie.

Baníctvo
Takáč

54. 2017 Hu 02418 Pec liatinová Ošetriť, odstrániť koróziu, 
konzervovanie.

Hutníctvo
Lobodová

55. 2015/00101 Hu 02414 Vagónová zdrž (3 ks) Odstrániť pleseň, pôvodný náter, 
konzervovanie.

Hutníctvo
Lobodová

56. 2015/00103 Hu 02416 Modelovacie zariadenie - 
jadrovníky (9 ks)

Odstrániť pleseň, pôvodný náter, 
konzervovanie.

Hutníctvo
Lobodová

57. 2015/00099 Hu 02412 Prevodovka Odstrániť pleseň, pôvodný náter, 
konzervovanie.

Hutníctvo
Lobodová

58. 1992/00130 Hu 02070 Reliéf liatinový Ošetriť, odstrániť koróziu, 
konzervovanie.

Hutníctvo
Lobodová

59. 1992/00135 Hu 02074 Kríž liatinový Ošetriť, odstrániť koróziu, 
Konzervovanie.

Hutníctvo
Lobodová

60. 1992/00135 Hu 02077 Kríž liatinový Ošetriť, odstrániť koróziu, 
konzervovanie.

Hutníctvo
Lobodová

61. 1992/00133 Hu 02073 Kríž liatinový Ošetriť, odstrániť koróziu, 
konzervovanie.

Hutníctvo
Lobodová

62. 1970/11758 Hu 01130 Kríž liatinový Ošetriť, odstrániť koróziu, 
konzervovanie.

Hutníctvo

Strana 3 z 6



P .č . P r ír .  č ís lo E v id . č ís lo N á z o v  Z P V y ž a d o v a n é  o d b o r n é  o š e tre n ie
Z b ie rk a

K u rá to r  z b ie rk y

Lobodová
63. 2017/00001 A 00165 Monokulárny ďalekohľad Ošetrenie, konzervovanie. Astronómia

Semanová
64. 2017/00002 A 00166 Teleskopický ďalekohľad Ošetrenie, reštaurovanie. Astronómia

Semanová
65. 2017/00003 A 00167 Monokulárny ďalekohľad Ošetrenie, reštaurovanie. Astronómia

Semanová
66. 2017/00004 A 00168 Binokulár - vojenský 

ďalekohľad
Ošetrenie, reštaurovanie. Astronómia

Semanová
67. 2017/00005 A 00169 Binokulár Ošetrenie, reštaurovanie. Astronómia

Semanová
68. 2017/00006 A 00170 Binokulár Carl Zeiss Jena Ošetrenie, reštaurovanie. Astronómia

Semanová
69. 1947/00112 Fy 00007 Elektrika influenčná 

Topplerova
Ošetrenie, konzervovanie. Fyzika

Ďuricová
70. 2016/00058 Fy 01370 Stroj dynamoelektrický Ošetrenie, reštaurovanie. Fyzika

Ďuricová
71. 1971/11696 Fy 01065 Coulombove torzné váhy Ošetrenie, reštaurovanie. Fyzika

Ďuricová
72. KTZ 2017 Váha kuchynská Ošetrenie, reštaurovanie. Chémia

Ďuricová
73. KTZ 2017 Fontána Herónova Ošetrenie, reštaurovanie. Fyzika

Ďuricová
74. 2017/00073 Ho 00634 Katalóg pre hodinárov (V. 

Kluž)
Ošetriť, opraviť poškodené listy, vytvoriť 

nový ochranný obal, reštaurovanie.
Hodinárstvo

Majerník
75. 2017/00074 Ho 00635 Katalóg pre hodinárov 

(J. Baumann)
Ošetriť, opraviť poškodené listy, vytvoriť 

nový ochranný obal, reštaurovanie.
Hodinárstvo

Majerník
76. 2017/00077 Ho 00638 Nitovačka Boley &Leinen Odstrániť koróziu, ošetriť drev. 

podstavec, oprava sklenenej banky, 
reštaurovanie.

Hodinárstvo
Majerník

77. 2017/00080 Ho 00641 Priečne sane hod. sústruhu 
Boley &Leinen

Odstrániť koróziu, náter, konzervovanie. Hodinárstvo
Majerník

78. 2017/00081 Ho 00642 Hodinárska frézka 
"Finýrka"

Odstrániť koróziu, prachu, oprava 
zásuvky na frézke, ošetriť drevo, 

reštaurovanie.

Hodinárstvo
Majerník

79. 2013/00051 Ho 00620-1 hodinárske pomôcky Odstrániť starý náter, oprava drevených 
častí, náter proti červotočom, 

reštaurovanie.

Hodinárstvo
Majerník

80. 1978/00074 Hu 00391 Hodiny stolové Sessions Ošetriť stroj, dorobiť zadný diel, 
reštaurovanie.

Hodinárstvo
Majerník

81. 1981/00097 Ho 00431 Ciferník z podlahových 
hodín a súč. z hracej 

skrinky

Ošetriť od korózie, zmontovať, 
konzervovanie.

Hodinárstvo
Majerník

82. KTZ 2017 Ateliérový fotografický 
prístroj

Opraviť vodiaci mechanizmus, odstrániť 
koróziu, ošetriť drevené časti, 

reštaurovanie.

Hodinárstvo
Majerník

83. KTZ 2017 Zväčšovací prístroj Leica 
MERCURUS

Ošetriť od korózie, konzervovanie. Hodinárstvo
Majerník

84. 2009/00584 Mm 00236 Spaľovací motor dieslový 
Slávia

Odstránenie korózie, ochranný náter 
proti poveternostným vplyvom, 

reštaurovanie.

Múzeum Medzev 
Majerník

85. 2009/00653 BaS 00123 Echosonda Ošetriť, konzervovanie. Baníctvo-Solivarníctvo
Baláž

86. 2015/00148 BaS 00148 Váha závesná dvojmisková Ošetriť, konzervovanie. Baníctvo-Solivarníctvo
Baláž

87. 2015/00149 BaS 00149 Váha závesná 
jednomisková

Ošetriť, konzervovanie. Baníctvo-Solivarníctvo
Baláž

88. Vo 141 Remorkér SARATOV Dopíniť chýbajúce časti modelu, opraviť, 
natrieť, reštaurovanie.

Vodohospodárstvo (presun do 
Doprava železničná, lodná) 

Goduš
89. 2016/00039 DB-Z 00014 Maketa OL800 ROSSIJA Ošetriť, natrieť, konzervovanie. Doprava železničná, lodná 

Goduš
90. 2012/00026 Ho 00608 Hodiny elektrické LAPLACE Vyrobiťpresklenný skelet, ciferník a 

drevenú skrinku, reštaurovanie.
Hodinárstvo

Majerník
91. 1969/10834 Ho 00314 Hodiny elektrické LAPIACE Vyrobiť presklenný skelet, ciferník a 

drevenú skrinku, reštaurovanie.
Hodinárstvo

Majerník
92. 1954/03886 Ho 00085 Hodiny nástenné rámové Ošetriť, sfunkčniť, reštaurovanie. Hodinárstvo

Majerník
93. 1979/00019 Ho 00401 Hodiny nástenné Ošetriť, sfunkčniť, reštaurovanie. Hodinárstvo
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kyvadlové Majerník
94. 1984/00179 Ho 00072 Hodiny stolové Joh.Georg 

Paschuth
Ošetriť, sfunkčniť, reštaurovanie. Hodinárstvo

Majerník
95. 1950/03326 Ho 00072 Hodiny stolové Rozobrať hodiny, ošetriť, reštaurovanie. Hodinárstvo

Majerník
96. 1952/03570 Ho 00079 Hodiny francúzske Rozobrať hodiny, ošetriť, reštaurovanie. Hodinárstvo

Majerník
97. 1952/03562 Ho 00078 Hodiny kameninové Rozobrať hodiny, ošetriť, reštaurovanie. Hodinárstvo

Majerník

Konzervátorské dielne, STM-Múzeum letectva v Košiciach, Letisko, Košice

P.Č. P rír . Č ís lo E v id . Č ís lo N á z o v  Z P V y ž a d o v a n é  o d b o r n é  o š e tre n ie
Z b ie rk a

K u rá to r

1. 2016/00096 L 01264 Vrtuľník Mi - 8 PS9 č.2839 konzervovať
Letectvo
Ondreják

2. 2015/00117 L 01230 Lietadlo L 40 Metá Sokol konzervovať
Letectvo
Ondreják

3. 2017/00112 L 01275 Letecky turkom. Motor RD- 
9B konzervovať

Letectvo
Ondreják

4. 2016/00095 L 01263 Dopravné lietadlo IL-14 
v.č.3153 konzervovať

Letectvo
Ondreják

5. 2000/00017 L 00956 Mig-15 reštaurovanie trup a krídla
Letectvo
Ondreják

6. dlhodobá
výpožička Lietadlo 11-18 konzervovať

Letectvo
Ondreják

7. 1951/03006 L 00008 Motor letecký Jumo 004 konzervovať
Letectvo
Ondreják

8. 1955/04219 L 00048/a Hriadeľ kľukový konzervovať
Letectvo
Ondreják

9. 1955/04219 L 00048/b Hriadeľ kľukový konzervovať
Letectvo
Ondreják

10. 1955/04219 L 00048/c Hriadeľ kľukový konzervovať
Letectvo
Ondreják

11. 1955/04219 L 00048/d Hriadeľ kľukový konzervovať
Letectvo
Ondreják

12. 1955/04219 L 00048/e Hriadeľ kľukový konzervovať
Letectvo
Ondreják

13. 1956/02770 L 000290 Piest motora konzervovať
Letectvo
Ondreják

14. 1951/02823 L 00299 Hriadeľ vačkový konzervovať Letectvo
Ondreják

15. 1951/02852 L 00300 Valec motora konzervovať
Letectvo
Ondreják

16. 1951/02856 L 00302 Hlava valca s valcom konzervovať
Letectvo
Ondreják

17. 1951/02865 L 00303 Ojnica konzervovať
Letectvo
Ondreják

18. 1951/02886 L 00309 Valec motora konzervovať
Letectvo
Ondreják

19. 1951/02900 L 00312 Reduktor planetový konzervovať
Letectvo
Ondreják

20. 1951/02909 L 00315 Hlava valca konzervovať Letectvo
Ondreják

21. 1951/02765 L 00491 Kotúč vačkový konzervovať
Letectvo
Ondreják

22. 1951/02762 L 00488 Ojnica konzervovať Letectvo
Ondreják

23. 1951/02861 L 00567/1 Ojnica konzervovať
Letectvo
Ondreják

24. 1951/02861 L 00567/2 Ojnica konzervovať
Letectvo
Ondreják

25. 1951/02824 L 00539 Hriadeľ vačkový konzervovať
Letectvo
Ondreják
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26. 1951/02869 L 00573 Hlava valca konzervovať
Letectvo
Ondreják

27. 1951/02893 L 00589 Hlava valca s valcom konzervovať
Letectvo
Ondreják

28. 1951/02913 L 00604 Hlava valca konzervovať
Letectvo
Ondreják

29. 1957/06224 L 00669 Hriadeľ vačkový konzervovať
Letectvo
Ondreják

30. 1955/04048 L 00783 Hriadeľ kľukový konzervovať
Letectvo
Ondreják

31. 1956/05242 L 00786 Hriadeľ kľukový konzervovať
Letectvo
Ondreják

32. 1961/08964 L 00801 Valec konzervovať
Letectvo
Ondreják

33. 1961/09004 L 00813 Spúšťač konzervovať
Letectvo
Ondreják

34. 1961/09006 L 00815 Magneto konzervovať
Letectvo
Ondreják

35. 1961/09008 L 00817 Dynamo konzervovať
Letectvo
Ondreják

36. 1955/04238 L 00066 Model lietadla konzervovať
Letectvo
Ondreják

37. 1951/03010 L 00742 Skriňa kľuková konzervovať
Letectvo
Ondreják

38. 1961/08961 L 00798 Rameno dvojité konzervovať
Letectvo
Ondreják

39. 2012/061 Str 00838 Chevrolet Master de Luxe
Rekonštrukcia prednej nápravy H V, 
Vykonať nutnú opravu historického 

vozidla a udržať zbierkový predmet v 
prevádzkyschopnom stave

Strojárstvo
Benko

40. KTZ 2017 Praga RN

V prevej etape ošetriť zbierkový predmet- 
jeho vonkajšiu časť, rozobrať očistiť a 
konzervovať a analyzovať jednotlivé 
skupiny a podskupiny pohonnej časti 

vozidla a riadiacej časti vozidla. 
Zabezpečiť potrebné chýbajúce agregáty 

na motorovej a riadiacej časti ako aj 
spojovací a iný materiál, (pokiaľje možné 

tak pôvodné diely).

Strojárstvo
Benko

V Košiciach, dňa 10.1. 2018.

Vypracovala: Monika Jahodová
poverená koordinovaním 
odb. ošetrovania ZP

Schválil:
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SLOVENSKÉ
TECHN ICKÉ
MÚZEUM

Príloha č. 3 Plánu hlavných úloh na rok 2018

PLÁN VÝSTAV
VO VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH V ROKU 2018



STM, Hlavná 88, Košice

1. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

2. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

3. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

4. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Organizátor/i: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

5. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

6. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

Fenomén Igráček (interaktívna výstava)
Zdének Rauš, ČR, Brno 
NpM
trvanie od roku 2017 do konca februára 2018 
Prízemie 
0 Eur

Krása Slovenska (výstava obrazov)
Jánoš SÚTÓ, Maďarsko 
NpM
25. 1 .-4 . 3. 2018 
Stará chémia, Stĺpová sála 
200 Eur

Život medzi nebom a peklom (výstava fotografií)
Miloš Greisel
NpM, Rosová
25. 1 .-4 . 3. 2018
Stará chémia, Stĺpová sála
100 Eur

Banícka história Spiša vo fotografii a kresbe 
Ing. Marián Kellner, Milan Baláži, Ing. Jozef Badar 
NpM, Klaučo
Banícky spolok Spiš a STM 
marec -  pol. mája 2018 
Prízemie 
100 Eur

Svet akvarelov (výstava obrazov)
Kolektív, Natália Studenková, Ukrajina 
NpM
9 .3 .-8 .4 .2 0 1 8  
Stará chémia, Stĺpová sála 
100 Eur

Košické známky a obrazy
Tóth, Marenčík
NpM
september -  december 2018 
Stará chémia, Stĺpová sála 
200 Eur
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STM -M ú zeu m  do p ravy v Bratislave

1. Názov výstavy: 

Autor/i výstavy:

Spoznajte vozidlá s príbehom! Cestujte v čase s Volkswagen Slovakia -  26 rokov 
výroby VW na Slovensku

Zodp. osoba STM:
Organizátor/i:
Termín:
Výstavný priestor:

R-MD
Volkswagen Slovakia a STM 
pokračovanie z roku 2017 -  31. 3. 2018 
hala B

2. Názov výstavy:

Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor:

Autom na výlet alebo iné radosti 60.rokov - pokračovanie z 2017 s reflexiou 
1968 roku (repríza vlastnej výstavy)
Mgr. Pavel Habáň 
R-MD, Habáň
pokračovanie z roku 2017 -  október 2018 
hala B

3. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Organizátor/i: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

Výstava Jozsef Galamb, konštruktér automobilu Fordu T 
Maďarský kultúrny inštitút /Ballasiho inštitút Bratislava 
R-MD
Maďarský kultúrny inštitút a STM-MD 
1.4. 2018-31.8.2018 
hala B 
300 Eur

4. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor:

100 rokov československej a slovenskej plavby na Dunaji (vlastná výstava)
Mgr. Martin Goduš
R-MD, Goduš
september 2018
hala B

5. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor:

Čaro bakelitu (repríza vlastnej výstavy)
Ing. Ladislav Klíma
R-MD, Klíma
október 2018
hala A
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STM -M úzeum  So livar v Prešove

1. Názov výstavy:
Zodp. osoba STM:
Organizátor/i:
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

2. Názov výstavy:
Zodp. osoba STM:
Organizátor/i:
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

3. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Termín:
Výstavný priestor:

4. Názov výstavy:
Zodp. osoba STM:
Organizátor/i:
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

5. Názov výstavy:
Zodp. osoba STM:
Organizátor/i:
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Organizátor/i: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

6. Názov výstavy:
Zodp. osoba STM:
Organizátor/i:
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

Výtvarné krídlo -  Červený kláštor 
R-MS
Stredná odborná škola podnikania a STM 
20. 2. 2018-4. 4. 2018 
miestnosť č. 140 
0 Eur

Výstava žiackych prác CZUŠ 
R-MS
CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov a STM 
3. 5. 2018-31. 5. 2018 
miestnosť č. 105 
0 Eur

Nový Solivar Masaryk (vlastná výstava)
PhDr. Marek Duchoň
R-MS
máj 2018
miestnosť č. 107

Grafika (zatiaľ nie je určený)
R-MS
Miriam Kavuličová Tomašiaková a STM 
4.8. 2018-31.8.2018 
miestnosť č. 140 
0 Eur

Tvorba Jiŕího Mášku 
R-MS
Jiŕí Máška a STM 
1. 8. 2018-31. 8. 2018 
miestnosť č. 140 
0 Eur

Svet akvarelu
kolektív, Natália Studenková 
R-MS
Natália Studenková a STM 
26.9.2017-15.2.2018 
miestnosť č. 140 
0 Eur

Čarovný drôt 
R-MS
Jana Frajkorová a R-MS 
29. 11. 2018-15. 1. 2019 
miestnosť č. 140 
0 Eur
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Vysunutá expozícia HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, Spišská Nová Ves

1. Názov výstavy: 
Zodp. osoba STM : 
Organizátor/i: 
Termín:
Výstavný priestor:

Industriálny motív v kresbe Jana Rostislava Stehlíka a Ľ. Felda 
Rosová, Takáč 
BSS a STM
trvanie od roku 2017 do 31. januára 2018 
Malá výstavná miestnosť v Multicentre

2. Názov výstavy: 
Autor/i výstavy: 
Zodp. osoba STM: 
Organizátor/i: 
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

ALEXANDER LUCZY-TULÁK HÔR
Alexander Luczy
Rosová
Alexander Luczy a STM 
február 2018
Malá výstavná miestnosť v Multicentre 
50 Eur

3. Názov výstavy:
Zodp. osoba STM:
Organizátor/i:
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

Chovateľská prehliadka trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017 -  2018 
Klaučo
BSS, Slovenská poľovnícka komora (OPK) a SPZ a STM 
Marec 2018
Malá výstavná miestnosť v Multicentre 
0 Eur

4. Názov výstavy:
Zodp. osoba STM:
Organizátor/i:
Termín:
Výstavný priestor: 
Finančná účasť STM:

Retro opäť v móde (kolekcia od súkromných zberateľov)
Rosová
STM
apríl -  jún 2018
Malá výstavná miestnosť v Multicentre 
50 Eur

V Košiciach, dňa 11.1. 2018.

<(L
Vypracoval: Mgr. JanM ili

námestník GR STM 
pre marketing, propagáciu a služby
J M

Schválil: Ing. Eúgen Labanič
generálny riaditeľ STM
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