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technické pamiatky:  STM-Múzeum letectva, Bielych albatrosov, 040 17 Košice-Barca 
    Múzeum Solivar, Nám. osloboditeľov 4, 080 05 Prešov  
    Múzeum J. M. Petzvala, Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá 
    Kaštieľ v Budimíre,Budimír 6,  044 43 Budimír 
    Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej,  
    Štóska 16, 044 25 Nižný Medzev 
    Hámor v Medzeve, Štóska 141, 044 25 Medzev 
    Vysoká pec vo Vlachove 
 
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:  Mgr. Zuzana Šullová  
    generálna riaditeľka   
 
Telefón:   +421 55 62 236 65, +421 55 62 240 35 – 36 
Fax:    +421 55 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  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: 

- systematické budovanie zbierkového fondu, 
- odborná správa zbierkového fondu – odborná evidencia, odborná ochrana zbierkových 

predmetov, 
- vedeckovýskumná činnosť s primárnym 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 2022 
 
Z dôvodu dopadov pandémie korona vírusu úlohy definované v tomto pláne s finančnými nákladmi 
(N) podliehajú osobitnému schváleniu na úrovni vedenia STM pred začiatkom ich realizácie. 

 
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 2022, zároveň vychádza z kontraktu na rok 2022 uzatvoreného 
medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a STM. 
 
Súvisiace koncepčné materiály, plány, zámery a dokumenty: 

- Zriaďovacia listina STM, 
- Akvizičná politika STM, 
- Plán akvizičnej činnosti 2019 – 2023, 
- Koncepcia vedeckovýskumnej činnosti STM, 
- Plán vedeckovýskumnej činnosti 2019 – 2023, 
- Plán komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu STM na obdobie 2019 – 2023. 

 

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 na obdobie 2019 – 2023 a Akvizičnými zámermi  
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jednotlivých zbierok STM na rok 2022. Akvizičnú činnosť realizovať formou vlastného 
výskumu, daru, kúpy, prevodom správy alebo zámenou s iným múzeom. 

 
 Pri posudzovaní akvizícií zvažovať reálne možnosti STM, najmä v súvislosti s následnými 

finančnými nárokmi na uchovanie zbierkových predmetov, nárokmi na systematickú 
odbornú ochranu (konzervovanie a reštaurovanie) i aktuálnymi priestorovými možnosťami 
trvalého odborného uloženia zbierok, tzn. kapacitou a vybavením depozitárnych 
priestorov. 

 
 Konkrétne akvizičné zámery získania prírastkov do jednotlivých zbierok zbierkového fondu 
 spravovaného STM v roku 2022 sú zohľadnené v návrhu Akvizícií zbierkových predmetov a    
              knižničných fondov. Výška financií na  nadobudnutie zbierkových predmetov formou kúpy    
              závisí od výšky účelovej dotácie od zriaďovateľa v roku 2022 na daný projekt: 
 

Zbierka Prioritný akvizičný zámer Cena /EUR/ 

Letectvo a letecká technika  
(L) 

zámer nadobudnutia kúpou / kapitálové výdavky: československý 
akrobatický špeciál ZLÍN  Z-50 /3 000,-/ , cs. jedomotorový 
hornoplošník  L- 60 SC Brigadír /27 000,-/ 
 
(náklady spojené s prepravou plánovaných darov a prevodov: L-39 
Albatros,  Mi – 8  MV SK /preprava 7500 eur/ 

 

KV: 10 000 EUR  
 

BV na prepravu 
nadrozmerných 

predmetov:  
7500 EUR 

Doprava cestná  
(DB-D) 

doplnenie zbierky o vozidlá československej výroby, najmä povojnové 
roky /Š 1203; Škoda Octavia 60. roky, , Škoda Felícia 90. roky a ďalšie 
podľa dostupnosti; zahraničné automobily bežne používané na území 
bývalého Československa /Moskvič 421, 2140 a pod.; predmety 
dopravnej infraštruktúry, servisné zariadenia, čerpacie stojany 
pohonných hmôt 

KV: 5 000 EUR 
 

BV  na prepravu 

nadrozm.  predm. 

1 000 EUR. 

Doprava /lodná, železničná 
(DB-Z) 

akvizície najmä častí výstroja lodí a strojného zariadenia /kotvy a 
zvony, kotvový vrátok, lodný motor súvisiace s loďami Zvolen a Dunaj, 
ďalej zachovanej časti trupu osobnej lode Devín; dopĺňanie pod 
zbierky dopravy železničnej v súlade s akvizičnou politikou STM v 
kooperácii so Železničným múzeom SR 

KV: 2 000 EUR 
 
 

BV na prepravu 
nadrozmerných 

predmetov: 
 2500 EUR 

Strojárstvo, Energetika  
(Str), (En) 

nadobudnutie dokladov aktuálneho vývoja  energetických zariadení – 
trendy /solárne, veterné, geotermálne zariadenia/, pokryť chýbajúce 
časti zbierky /Wankelov motor, hybridný motor, motor na drevoplyn 
a pod,doplnenie o vozidlá československej produkcie napr. Tatra 805 
sanitné vozidlo, dopĺňanie technických výučbových zariadení, strojov.  
 
(náklady spojené s prepravou plánovaných darov a prevodov: dar 
z SEMaI MO SR - Rez T 72 SN /preprava 3 500 eur/ 

KV: 3 500 EUR 
 
 

BV na prepravu 
nadrozmerných 

predmetov:  
3500 EUR 

Elektrotechnika 
(E), (D) 

prioritne doplniť zbierku o vybrané artefakty sortimentu tzv. čiernej 
/dorozumievacej a zábavnej, hudobnej techniky vyrábanej na území 
bývalého Československa, o čs. výpočtovú techniku, meracie 
zariadenia 70. a 80. rokov 20. stor., mobilné zariadenia /telefóny, 
smartfóny/ 
 

KV: 500 EUR 

Hodinárstvo 
(Ho) 

získanie vybraných typov hodín nedostatočne zastúpených v zbierke 
(najstaršie spôsoby merania času – najmä slnečné, sviečkové, vodové, 
ohňové) a funkčných technicky zaujímavých (výnimočných) hodín, a 
zároveň postupovať v budovaní kolekcie náramkových hodín 
československej  produkcie 
 

KV: 1000 EUR 

Baníctvo a Baníctvo-
Solivarníctvo 
(Ba), (Ba-S) 

doplnenie zbierky v súvislosti s postupným budovaním expozície s 
tematikou skladovanie a distribúcia soli v Solivare v rekonštruovanom 
Sklade soli v NKP Solivar, konkrétne v roku 2021   modelová 
dokumentácia činností balenia soli, váženia a zámer nadobúdania 
predmetov podľa výsledkov riešenia VVÚ banská záchranná a meracia 
technika 
 

KV: 1 500 EUR 

Hutníctvo 
(Hu) 

prioritne nadobúdanie dokumentov a predmetov súvisiacich s 
prevádzkami železiarskej výroby na východnom Slovensku – najmä 
Gemer 
 

KV: 500 EUR 
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Kováčstvo 
(Ko) 

predmety z kovov – kováčske výrobky umeleckého charakteru, 
dokumentačný materiál – katalógy, cenníky, vzorkovníky; budovanie 
kolekcie nožiarstvo 
 

KV: 1 500 EUR 

Fotografická a 
kinematografická technika  
(Fo) 

cielené akvizície fotografickej techniky rokov 1870 až 1980 vyrábanej 
na území Česka a Slovenska, ďalej "slovenských fotografických 
prístrojov" vyrábaných v medzivojnovom období /do roku 1939/ v 
bratislavskom závode Gummon, konkrétne najmä bakelitové prístroje 
Futurit, Fex a Timba, digitálne fotoprístroje a kamery. 
 
 

KV: 1 500 EUR 

Priemyselný dizajn 
(Pd) 

prioritne doplnenie bakelitových predmetov najmä z produkcie 
bývalého bratislavského podniku Gummon a t. č. zapožičaných STM 
od súkromných zberateľov pri prezentácii na  výstave "Čaro bakelitu", 
orientácia sa na získanie tvz. technickej stavebnice. 
 

KV: 1 000 EUR 

Kancelárske stroje a 
Polygrafia 
(Ks), (Po) 

artefakty dokumentujúce mechanizáciu písma a polygrafický 
priemysel – v roku 2022 je  predpoklad získania  historických strojov a 
zariadenia kníhtlačiarskej dielne zo Štátnej vedeckej knižnice darom, 
na prepravu sú však nevyhnutné dodávateľské prepravné služby 
 

KV: 500 EUR 
BV na prepravu 

veľkorozmerných 
predmetov:  

1 000 EUR 

Geodézia a kartografia 
(Geo) 

doplniť ZF o historické fotogrametrické vyhodnocovacie prístroje ako 
doklady vývoja vyhodnocovacích a mapovacích metód geodézie; 
pilotovací teodolit a zároveň pokračovať v doplňovaní geodetickými 
prístrojmi a predmetmi dokumentujúcimi vývoj kartografie19. a 20. 
storočia, obohatiť zbierku geodézie a kartografie o mapy a plány 
 

KV: 2 000 EUR 

Astronómia 
(A) 

v súvislosti so zámerom budovania kolekcie demonštračných 
prístrojov v astronómii dopĺňať demonštračnú techniku a historické 
učebné pomôcky na vysvetlenie astronomických javov 
 

KV: 1 500 EUR 

Fyzika a Chémia 
(Fy) 

prioritne nadobudnúť predmety so vzťahom k histórii náuky o 
elektrine a magnetizme /trecie elektriky, elektromotory, prístroje a 
zariadenia  z elektromagnetizmu z 19. a 20.storočia/, meraciu 
techniku z obdobia 19. a  20. stor. / najmä netradičné meradlá – ELM, 
dĺžkové, objemové, váhy, teplomery a meradlá z rôznych odvetví 
techniky); predmety, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s 
vyučovaním fyziky a chémie v minulosti, ale aj v súčasnosti; predmety 
súvisiace s jadrovou fyzikou; doklady histórie a vývoja základnej 
chémie a chemického priemyslu na Slovensku osobitne potravinárska 
chémia a učebné pomôcky používané na výučbu chémie 
 

KV: 1 500 EUR 

Zdravotnícka technika 
(Zt) 

do novozriadenej zbierky nadobudnúť zdravotnícku techniku 
vyrobenú na našom území, prípadne v Československu, prioritne sa 
sústreďujeme momentálne na budovanie kolekcie historických 
prístrojov zn. Chirana Stará Turá, a teda prístroje lekárske, anestetické 
a dýchacie, hygienu, farmáciu, zdravotnícke a kompenzačné pomôcky, 
protetiku a súvisiace;  
v súvislosti s nadobúdaním aj prístrojov so zdrojmi žiarenia /rtg/ sú 
nevyhnutné prostriedky na zneškodnenie zdrojov žiarenia podľa 
platnej legislatívy – "hygiena žiarenia" 
 

KV: 1 000 EUR;  
 

BV na 
zneškodnenie 

zdrojov žiarenia 
500 EUR 

Predpokladané náklady spolu:  KV: 34 500 EUR  
BV: 16 000 EUR  

 
 Termín (T): priebežne Zodpovednosť (Z): kurátori Náklady (N): závisia od účel. dotácie MK SR 
  
 
(1) Pokračovať v zámere získania vrtuľníka Ka-27 z Ruskej federácie formou daru do zbierkového 
 fondu STM, získanie daru vrtuľník Mi – 8 z MV SK, L – 39 Albatros. 
 T: priebežne   Z: R-ML, kurátor L 
 
(2) Pokračovať v zámere získania originálnej dokumentácie z činnosti J. Bahýľa do zbierkového 
 fondu STM. 
 T: priebežne   Z: R-ML, kurátor L  
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(3) Aktualizovať akvizičné zámery jednotlivých zbierok. 
 T: jún 2022   Z: kurátori 
 
(4) 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: správcovia zbierok / kurátori 
 
(5) Riešiť problematiku duplicít v odbornej evidencii STM. 
 T:stály                               Z: zodp. kurátori, dokumentátor 
 
(6)       Pokračovať v zámere  získania lode ZVOLEN   do správy STM – MD, a jeho vyzdvihnutie z   
            na suchý dok. 
            T:priebežne                               Z:  R- MD 
 
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu akvizičnej činnosti v roku 2022: 
 Zbierkový fond STM navýšiť o minimálne 50 ks zbierkových predmetov. 
  
 
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 
 smernicami STM prostredníctvom katalogizačného modulu ESEZ 4G. 
 
(1) Prvostupňovú evidenciu a obrazovú dokumentáciu prírastkov realizovať neodkladne po 
 nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu. Prvostupňovú evidenciu 
 realizovať elektronicky, a zároveň aj klasickou formou. 
   T: stály    Z: dokumentátorky, fotograf, kurátori 
 
(2) Katalogizáciu novonadobudnutých zbierkových predmetov v rozsahu povinných údajov 
 kompletizovať najneskôr do 12  mesiacov odo dňa nadobudnutia. 
 T: stály    Z: správcovia zbierok / 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, dokumentátorky, konzervátori – reštaurátori, 
          kustódi 
 
(4) Dopĺňať digitálne obrazové záznamy zbierkových predmetov, budovať elektronický fotoarchív 
 – časť zbierkové predmety. 
 T: stály    Z: fotograf, dokumentátorky, správcovia zbierkových fondov / 
          kurátori, kustódi 
 
(5)  Systematicky pokračovať v retrospektívnej elektronickej odbornej evidencii / elektronickej 
 katalogizácii zbierkových predmetov. Revidovať povinné údaje (najmä autorskoprávna 
 ochrana, údaje o nadobudnutí, pôvode, zatriedení, materiál a technika, rozmery, odborný 
 opis, miesto trvalého a miesta dočasného uloženia, obrazové záznamy).   
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 T: stály    Z: správcovia zbierok / kurátori, kustódi, dokumentátorky 
         
 
(6) Systematicky prispievať do databázy autoritných záznamov "Múzejný tezaurus".   
 Pri tvorbe predmetových autorít aktívne spolupracovať s kurátormi spravujúcimi zbierky 
 dejín techniky v múzeách SR.  
 T: stály    Z: správcovia zbierok / kurátori, dokumentátorky 
 
(7) Aktualizovať súpis zbierkových predmetov zaradených do Evakuačného plánu ako prílohu 
 Krízového plánu Slovenského technického múzea podľa Smerníc pre správu a ochranu 
 múzejnej zbierky v správe Slovenského technického múzea. 
 T: 1. polrok 2022   Z: NOČ a kurátori 
 
(8) Spracovať metodiku evidencie tzv. pomocného fondu/príslušenstva. 
 T: 1. štvrťrok 2022  Z: NOČ, vedúca DVVaT I, dokumentátor 
 
 
(9) Spracovávať skrátenú elektronickú evidenciu depozitov – predmetov v úschove STM v ESEZ 
 4G. 
 T: priebežne   Z: správcovia depozitov – kurátori 
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu odbornej evidencie zbierok v roku 2022: 
 Odborná evidencia zbierkových predmetov v chronologickej evidencii v počte 50 
 záznamov, v druhom stupni (prvé skatalogizovanie prírastkov) minimálne 280 záznamov. 
 
  
Odborné uloženie zbierkových predmetov 
 
(10) Pokračovať v realizácii projektu Zriadenie centrálneho depozitára STM (ďalej len "CD").  
 Realizovať sťahovanie zbierkových predmetov z tzv. pivničného depozitára : Hu; 
 depozitár E z STM-Múzea letectva, a zároveň ďalej podľa priestorovej situácie v CD 
 depozitáre zo zón s prístupom návštevníkov zo starej AB (Ho, papier koža I. a II.). 
 Súbežne so sťahovaním realizovať riadne odborné revízie zbierok a pokračovať v   
               mimoriadnych čiastkových  odborných revíziách zbierok. 
 T: priebežne   Z: NOČ, kurátori, kustódi, dokumentátor 
 
(11)  Štandardizovať situáciu správy depozitárov v Kaštieli v Budimíre, STM-Múzeu Solivar  
 v Prešove, a zrušeného depozitára v Múzeu J. M. Petzvala v Sp. Belej. 
 T: 2. polrok 2022  Z: NOČ, zodp. kurátori        
                     
(12) 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.  
 Realizovať fyzickú kontrolu zbierkových predmetov dočasne premiestnených z depozitárov
 (expozície STM, výpožičky a nájmy). 
 T: stály    Z: správcovia zbierok / kurátori / kustód 
      
(13) Dbať na udržiavanie depozitárnych priestorov, zlepšovať podmienky trvalého odborného 
 uloženia zbierkových predmetov. Zlepšovať podmienky pre aktívnu prácu v depozitároch. 
 Dbať na ochranu a bezpečnosť priestorov, v ktorých sú dočasne umiestnené zbierkové 
 predmety (výstavné a expozičné priestory). 
 T: stály    Z: NOČ, správcovia zbierok / kurátori / kustód 
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P. č.  Názov Zámer Náklady /EUR/ Termín 2022 Zodp. 

1. Depozitár Astronómie  
revitalizácia 

odstrániť starú 
vzduchotechniku, zamurovať 
otvor, hygienický náter stien,  

100 1. polrok  zodp. kurátor, 
supervízor odb. 
uloženia ZP, EPN 

2. Depozitár Baníctva  
renovácia 

maľovanie, vysprávky 50 1. polrok zodp. kurátor, 
supervízor odb. 
uloženia ZP, EPN 

Náklady spolu: 150,-  

  

 
 
(14) Spracovať zámer komplexnej revitalizácie konzervátorských dielní v sídle STM. 
 T: 1. polrok 2022  Z: NOČ, supervízor odb. uloženia ZP, konz., rešt., 
 
(15) Aktívne hľadať možnosti zlepšenia podmienok pre trvalé uloženie zbierkových predmetov  
 v správe STM (navýšenie plochy adekvátnych depozitárov). 
 T: stály    Z: vedúci pracovníci 
 
 Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov 
 
(16) Odborné ošetrenie zbierkových predmetov realizovať v súlade s Plánom odborného 
 ošetrovania zbierkových predmetov STM na rok 2022. Prioritne realizovať konzervovanie  
 a reštaurovanie: 
 

P. č.  Názov Zámer Náklady  
/EUR / 

Termín Zodp. 

1. Systematická odborná 
ochrana ZP – dielne Hlavná 88, 
Košice 

podľa Plánu odborného 
ošetrovania ZP v správe STM na 
rok 2022 v konzervátorských a 
reštaurátorských dielňach v sídle 
STM  

1000 priebežne konzervátori v sídle STM, 
koordinátor odb. oš. ZP, 
zodp. kurátori  

2. L-39V - odb. ošetrovanie 
výpožičky lietadla  

komplexné reštaurovanie 
lietadla L-39 V  

800 
+ fin. dar 

1. polrok 2022 R-ML, konzervátori v 
STM-ML,  

3. Systematická odborná 
ochrana ZP – dielne STM-
Múzeum letectva, Košice 

podľa Plánu odborného 
ošetrovania ZP v správe STM na 
rok 2022 v konzervátorských a 
reštaurátorských dielňach v 
STM-ML 

500 priebežne konzervátori v STM-ML, 
kurátor L 

4. Mi-8  PS 9 č. 2839 - 
reštaurovanie  

nástrek trupu, kompletné 
reštaurovanie reduktora 
vrtuľníka, rotorových listov a 
pilotného priestoru. 

300 priebežne konzervátori v STM-ML, 
kurátor L 

5. Lietadlo AVIA BH - 9- odborné 
ošetrenie 

konzervovanie lietadla 150 priebežne konzervátori v STM-ML, 
kurátor L 

6. Maketa lietadla SPAD S XII konzervovanie replíky lietadla 50 priebežne R-ML, konzervátori v 
STM-ML 

7. HV vystavené STM-ML - 
systematické ošetrovanie 

základné systematické ošetrenie 
historických vozidiel - zbierka Str 
(exteriér HV, kvapaliny, 
poplatky, PH, pneumatiky, 
stierače a iné ) 

2 000 priebežne kustód/konzervátor HV  
STM-ML, kurátor Str  

8. Tatra 57 - udržiavanie 
prevádzkyschopnosti  

systematické odborné ošetrenie 150 1. polrok 2021 kustód/konzervátor HV  
STM-ML, kurátor Str 

 9. Výuková pomôcka  rez tanku  
T – 72 SN 

Príprava expozície pre 
nadrozmerný exponát , farba 
gumené podložky  

100 1. polrok 2021 R – ML, 
kustód/konzervátor HV  
STM-ML, kurátor Str 

10. Remorkér Šturec – 
zakonzervovanie 
 

plachty na takeláž - dodávateľsky 0,- priebežne R-MD, kurátor DB-Z 

11. STM -. MD – systematické 
ošetrovanie 

základné systematické ošetrenie 
historických vozidiel(Autobatéria 
12 V vhodná na štartovanie 
nákladných vozidiel a autobusov   

1 000 priebežne R-MD, kurátor DB-D 
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-  2 ks, 2 ks hydraulických  koles. 
zdvihákov, nabíjačka autobatérií. 

12. STM – Solivar ,  
Objekt Klopačka 

 

Osadenie elektrického 
lineárneho pohonu. Cudzie 
zdroje: 100,- Eur, Nadácia VSE: 
3615,- Eur, schválenie projektu 
(15.2.2022), Odstránenie 
technických chýb nachádzajúcich 
sa v mechanizme, oprava ložísk, 
výmena elektroinštalácie, 
osadenie riadiacich jednotiek 

500 priebežne R - MS 

Predpokladané náklady spolu:                5750       

   

  
              Plán odborného ošetrovania zbierkových predmetov v správe  STM na rok 2022 tvorí 
 prílohu č. 2 tohto Plánu hlavných úloh.  
 
(17)     V spolupráci s Klubom ochrany technických pamiatok, Slovenským plavebným kongresom ‒ 
 odbornou skupinou Šturec a ďalšími nadšencami pokračovať v  aktivitách s cieľom adaptácie 
 remorkéru Šturec na "Lodné múzeum". Zámer obnovy plavidla je spracovaný ako prioritný    
              projekt "Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec ‒ IV. etapa" (obnova okenných systémov a okien) a  
              výška nákladov závisí    od účelovej dotácie pridelenej zriaďovateľom. 
 T: priebežne   Z: R-MD, kurátor DB-D, ref. VO          N: 10 000 EUR  
 
(18) Osobitnú pozornosť venovať zmluvne viazaným podmienkam vzťahujúcim sa na odborné
 ošetrenie výpožičiek, nájmov zbierkových predmetov a úschov (prijaté výpožičky a nájmy, 
 depozity). 
 T: stály    Z: R-MD, R-ML, zodp. kurátori 
 
(19) Stálu pozornosť venovať udržaniu funkčného stavu vybraných ZP v expozíciách, ako aj 
 vybraných ZP uložených v depozitároch.  
 T: stály    Z: kurátori   N: v rámci system. konzerv.   
 
(20) Osobitnú pozornosť venovať udržaniu funkčného stavu častí technologických zariadení v NKP 
 Hámor v Medzeve a NKP Solivar. 
 T: stály    Z: R-MS, vedúca DVVaT I. N: v rámci system. konzerv.   
 
(21) Systematicky postupovať v zámere zabezpečenia NKP Huta Karol vo Vlachove a jeho 
 zakonzervovania súladne s vyjadrením KPÚ Rožňava z decembra 2020.  
 Pokračovať v aktivite projektového zámeru PZ1 – NKP  Huta Karol - Vlachovo (okr. Rožňava)  
 z decembra 2020 v rámci výziev integrovaného územného rozvoja Košického kraja pre roky 
 2021-2027.  
              Pokračovať v zámere vytvorenia prístupovej cesty  k NKP Huta Karol vo Vlachove. Pravidelné    
              fyzické obhliadky objektu. 
 T: priebežne   Z: vedúca DVVaT I., ref. údržby a obnovy objektov STM,    
                                                                           referát právny 
     obhliadky min. 2 krát ročne (k 15. 5. a 30. 10. 2022) 
 
(22) Náležitú pozornosť venovať dokumentácii o odbornom ošetrení zbierkových predmetov. 
 Dokumentáciu spracovávať v Esez4G. 
 T: stály    Z: konzervátori - reštaurátori 
         za dodávateľské práce: zodpovední kurátori 
         za HV: kurátor Str a kustód/konzervátor HV 
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(23) Venovať pozornosť zlepšovaniu podmienok na pracoviskách zabezpečujúcich odborné 
 ošetrovanie zbierkových predmetov. 
 
 

P. č.  Názov Zámer Náklady /EUR/ Termín Zodp. 

1. Reštaurátorské pracovisko 
STM - ML 

vybavenie, spotrebný materiál, 
oprava údržba strojného 
vybavenia 

1500,- 1. polrok 
2022 

R-ML, 
konzervátori 
v STM-ML, 

2. Reštaurátorské pracovisko 
STM  - Hlavná 88 

Strojné vybavenie, pracovné stoly, 
pracovné  stoličky, hygienický 
náter stien. 

1000,- 1. polrok 
2022 

NOČ, 
konzervátori 
v STM,  

Predpokladané náklady spolu: 2 500,-   

 
 
(24) Spracovať zámery revitalizácie a špecializácie konzervátorských a reštaurátorských 
 pracovísk  STM (sídlo STM a STM-ML).  
 T: 2. polrok 2022   Z: NOČ a R-ML 
 
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu odborného ošetrovania zbierkových predmetov v roku 2022: 
 Odborné ošetrenie formou konzervovania 150 ks zbierkových predmetov, formou 
 reštaurovania 10 ks zbierkových predmetov. 
 
 
              Odborné revízie 
 
 
V súlade s platnou legislatívou vykonať čiastkové odborné revízie zbierkových predmetov           
/štvrtý rok päťročného cyklu/:  
 
(25)       Realizovať riadne i mimoriadne čiastkové odborné revízie zbierkových predmetov (prioritne  
 v súvislosti so sťahovaním zbierkových predmetov do centrálneho depozitára):  
 - riadne čiastkové odborné revízie zbierok: Elektrotechnika, Fyzika, Hodinárstvo, Letectvo,   
                Rôzne 
              - mimoriadne čiastkové odborné revízie zbierok: Foto – kino, Hutníctvo  
              T: priebežne                                    RK: dokumentátorka, kurátori a konzervátori   
            
 
(26) Podľa potreby pri zmene správcu zbierky, mimoriadnych udalostiach, keď je nutné získať 
 informácie o počte a stave zbierkových predmetov realizovať mimoriadne odborné revízie. 
 T: podľa situácie  Z: dokumentátorka  
  
(27)        Odstraňovanie nedostatkov, zistených pri riadnych čiastkových revíziách za účelom   
                zosúladenia skutočného stavu so stavom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi.  
                Odstraňovanie nedostatkov je pre správcov zbierok záväzné 
                T: stály                               Z: kurátori, dohľad priamo nadriadení zamestnanci 
 
  
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu v roku 2022: 
 Odborná revízia riadna 5 zbierok. 
 Odborná revízia mimoriadna 2 zbierok. 
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3.1.3 Vedeckovýskumná činnosť 
 
 
(1) V súlade s koncepciou Vedeckovýskumnej činnosti STM realizovať primárny múzejný výskum 
 orientovaný prioritne na získavanie poznatkov využiteľných pri selekcii potenciálnych 
 muzeálií ako aj pri odbornom zhodnotení zbierkových predmetov.  
 T: stály    Z: kurátori 
 
(2)  V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM v období 2019 ‒ 2022 a závermi 
 zasadnutia Kabinetu pre dejiny vedy a techniky pri STM z 12/2021 riešiť nasledovné 
 vedeckovýskumné úlohy (VVÚ):  
 

P. č.  Názov VVÚ Zámer Riešitelia Výstup Náklady /EUR/ 

1. „Josef & Jan Frič“  vs  „Srb & 
Štys“. Dokumentácia 
prístrojov presnej 
mechaniky a optiky v 
zbierkovom fonde STM  
(2019 – 2021) 

Sumarizácia presnej 
geodetickej a optickej 
techniky predmetných 
spoločností v ZF STM, 
odborná klasifikácia a 
zhodnotenie kvalitatívnych 
vlastností optickej techniky, 
inovatívnych technicko-
priemyselných aspektov 
výroby atď. 

kurátor 
Geo 

scenár -
reinštalácia 
expozície 

300,- 
(cestovné) 

2. Ochrana kovových povrchov 
zbierkových predmetov 
pred vonkajšími vplyvmi 
(korózia) v podmienkach 
STM-ML 
(2020 – 2021) 

Sledovať a relevantne 
vyhodnotiť účinnosť rôznych 
chemických inhibítorov na 
zabránenie (spomalenie až 
zastavenie) procesov 
korózie (vybraných 
materiálov / majoritne 
zastúpených v leteckej 
technike) s cieľom 
minimalizácie procesov 
degradácie zbierkových 
predmetov. 

kurátor L metodika, 
publikačné 
výstupy – 
elektronická 
forma 

0,- 
Posudok + vydanie 

met. príručky 

3. Československé automobily 
po r. 1948  
(v zbierkach STM)  
(2020 – 2022) 

Komplexne zmapovať 
históriu automobilov čs. 
výroby z obdobia po r. 1948 
zastúpených v ZF STM 
(zmapovať a sprehľadniť 
obsah zbierok strojárstvo 
a doprava, konkrétne 
automobily vyrábané 
v bývalom Československu 
do roku 1989; sprístupniť 
informácie formou 
uceleného a prehľadného 
katalógu).  

kurátor 
Str, 
kustód 
HV, 
kurátor 
DB-D  

 fontéz/katalóg 1750,- 

4. História propelera KAMZÍK  
(2020 – 2022) 

Zmapovať históriu plavidla, 
vrátane varianty predošlých 
riešení, poukázať na 
posledný propeler Bratislavy, 
ktorý plával na Dunaji. 
Analyzovať možné 
potenciálne využitie plavidla 
pre múzejné účely. 

kurátor 
DB-Z 

publikácia 
(brožovaná) 

1600,- 

5. Dokumentácia 
priemyselného dedičstva na 
Slovensku so zameraním na 
hutnícke  pamiatky 
v regióne Gemer  
(2020 – 2022) 

Súpis a dokumentácia 
aktuálneho stavu hutníckych 
pamiatok v regióne Gemer. 

kurátor 
Hu, 
kurátor Ko 

metodika, mapa, 
publikácia 
(brožúra) 

1600,- 
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6. Slnečné hodiny a horológiá 
na Slovensku (2020 – 2022) 

Revidovať súpis „Slnečné 
hodiny na Slovensku“ 
(Adamuv, P., 1980), 
aktualizovať údaje 
o zachovaných slnečných 
hodinách a doplniť 
informácie o zachovaných 
horológiách na Slovensku. 

kurátor 
Ho, 
kurátor A 

publikácia 
(brožovaná) 

1750,- 

7. Anesteziologická a dýchacia 
technika v zbierkovom 
fonde STM 
(2021 – 2023) 

Odborné zhodnotenie 
novozískanej 60 ks kolekcie  
anestetickej a dýchacej 
techniky v kontexte histórie 
čs. firmy Chirana. 

kurátor Zt libreto – výstava 
v skrátenom 
termíne 2022 
 edičné výstupy – 
katalóg, 
skladačka, 
leporelo 

0,- 
 

Realizácia z PP – 
edičná činnosť a 

výstupy 
vedeckovýskumných 

úloh 

8. Banská záchranná a meracia 
technika v zbierkach 
baníctva STM 
(2021 – 2023) 

Sumarizácia záchrannej 
a meracej techniky 
používanej v baníctve na 
území Slovenska a fontés 
danej techniky v ZF STM.  

kurátor Ba scenár – 
reinštalácia 
expozície 

200,- 

9. História mestskej 
hromadnej dopravy 
v Trnave 

Zmapovať historický vývoj 
prevádzky mestskej 
hromadnej dopravy 
v krajskom meste Trnava 
a následne sprístupniť 
informácie odbornej i laickej 
verejnosti.  

kurátor 
DB-D 

publikácia/scenár 
– výstava 

150,- 

10. Od technického pera k 3D 
modelovaniu  (Prezentácia 
kartografických 
vyhodnocovacích metód) 

Dokumentáciou 
kartografických 
vyhodnocovacích metód 
prispeje k budovaniu 
vedomostného systému 
múzea s cieľom stanoviť 
novú úroveň prezentácie 
kartografie v rámci múzea. 
Formou komparácie 
jednotlivých kartografických 
postupov stanoviť  ucelený  
systém  prezentácie vo 

forme interaktívnej 
a statickej projekcie. 

kurátor 
Geo 

publikácia/scenár 
– výstava 

200,- 

11. Soľná Baňa v dobovom 
kartografickom materiáli 

Zmapovať, doplniť a prehĺbiť 
historické poznatky  o Soľnej 
Bani. Skrz publikáciu 
analyzovať, sprostredkovať 
nové poznatky získané 
cieleným výskumom 
orientovaným  na 
kartografický materiál 
a dobové pramene.   

Mgr. 
Zuzana 
Janíková 

publikácia 
(brožovaná) 

400,- 

12. Výskum múzejného publika 
so zreteľom na jeho 
segmentáciu a potreby 

Výskum zameraný na 
potreby návštevníka/ne-
návštevníka, pričom 
výstupom by mala byť 
štúdia, ktorá by mohla 
pomôcť múzeu rozlišovať 
nové príležitosti a hrozby na 
trhu s možnosťou vytvorenia 
nového produktu pre 
múzejný trh. 

Múzejný 
pedagóg 

 150,- 

8 100,- 

 
(3) Realizovať prezentačný výstup VVÚ „Anestetická  a dýchacia technika,  
              výstava, grafika ,katalóg,  tlač , inštalácia. 
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T: 1. polrok 2022              Z: kurátor Zt N: 4000 (čerpanie financií z PP edičná činnosť a 
výstupy vedeckovýskumných úloh)  
          

(4) 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 
 
(5) Priebežné správy o výsledkoch riešenia vedecko-výskumných úloh predkladať Kabinetu pre 
 dejiny vedy a techniky. 
 T: jún a december 2022  Z: riešitelia VVÚ, vedúca Kabinetu DVT 
 
(6) Zúčastňovať sa aktívne i pasívne na odborných aktivitách iných pamäťových a fondových 
 inštitúcií, ZMS, odborných komisií ZMS ai. s tematikou riešených VVÚ a základného výskumu.  
 T: priebežne   Z: odborní zamestnanci  
  
(7)          Vypracovanie Plánu Vedecko – výskumnej činnosti 2023 - 2027  STM. 
              T: 1 štvrťrok                                  Z: NOČ 
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu vedeckovýskumnej činnosti v roku 2022: 
 Riešenie 12  vedeckovýskumných úloh, vydanie 4 edičných titulov ako výstupov 
 vedeckovýskumnej činnosti (1 titul online formou a 3 tituly printovou formou). 
 
3.1.4 Odborná metodická činnosť 
 
(1) Organizačne pripraviť a realizovať odborný program VII. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín 
 techniky ZMS. Vydať zborník z odborného zasadnutia KpZDT.  
 Alternatíva: online forma a elektronický zborník odborného programu KpZDT. 
 T: október 2022  Z: NOČ    N: 1600 EUR (STM) (400 ZMS) 
        
(2) V súlade so špecializáciou STM poskytovať na základe požiadaviek múzejných i nemúzejných 
 inštitúcií, odbornej i laickej verejnosti odbornú pomoc v otázkach múzejnej dokumentácie, 
 ochrany, správy a prezentácie pamiatok vedy, výroby a techniky. 
 T: stály    Z: odborní zamestnanci  
       
(3) Rozvíjať aktivitu v oblasti pedagogickej činnosti. 
 T: stály    Z: odborní zamestnanci  
 
(4) Pokračovať v odbornej činnosti v odborných združeniach, komisiách, poradných orgánoch, 
 redakčných radách, atď. 
 T: stály    Z: odborní zamestnanci  
 
 Merateľný ukazovateľ výkonu odbornej metodickej činnosti v roku 2022: 
 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 
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Prioritnú pozornosť v rámci vlastnej prezentačnej činnosti venovať nasledovným projektom:   
 
(1) Reinštalovať expozíciu historických hodín v Kaštieli v Budimíre (výmena mobiliáru/prevod). 
 T: 2. polrok 2022  Z: kurátor Ho, výstavný ref., prevádzka 
 
(2) Dopracovanie zámeru komplexnej reinštalácie expozícií v STM-Múzeu dopravy v Bratislave  
 v rozsahu námety a libretá expozičných celkov. 
 T: polrok 2022   Z: R-MD, kurátor DB-D, kurátor DB-Z  
 
(3) Realizovať zámer exteriérovej diorámy banskej štôlne a šachty pri objekte Sklad soli v NKP 
 Solivar v Prešove.  
 T: priebežne   Z: R-MS    N: podľa fin situácie 
 
(4) Opravy a udržiavanie exponátov vo VTC vo funkčnom stave. 
 T: priebežne   Z: NpM, Retter   N: 1 000 EUR  
 
(5) Dopracovanie zámeru reinštalácie Vedecko-technického centra pre deti a mládež. 
 T: priebežne   Z: NpM                                            
 
(6) Sprístupnenie expozície „Elektrotechnika“ po komplexnej reinštalácii expozície 
 elektrotechniky v sídelnej budove STM. 
 T: štvrťrok 2022                                          Z: NOČ, kurátor E   
 
(7)        Scenáristická príprava / zámer zrušenia expozície Písacie stroje a nahradenia    
             novou expozíciou/ v sídelnej budove STM, vychádzajúcej s úspešnej výstavy "Čaro bakelitu“ 
             s pracovným názvom „ BAKELIT – éra plastov“. (Bakelit – začiatok éry plastov) 
  
 T: 1. polrok 2022                              Z: NOČ, kurátor Pd, Fo, R   
 
(8) Realizovať časť projektu "Československé letectvo / Letectvo na Slovensku" (expozícia    
             v STM-Múzeu letectva v Košiciach) v rámci medzinárodnej konferencie a pri príležitosti 20.  
             rokov vzniku STM – ML a 100. rokov narodenia konštruktéra Ing. J. Vlčka.  
 Realizácia je podmienená účelovou dotáciou MKSR  
 T:1. polrok 2022   Z: R-ML, kurátor L  
  
(9) Vypracovanie Plánu expozičnej a výstavnej činnosti  na obdobie 2023 - 2027  
              T: 1.štvrťrok                                    Z: NOČ 
 
 Vlastná výstavná činnosť  
 
(10) Inštalácia najnovších prírastkov (2021) do zbierkového fondu STM. 
 T: 2. štvrťrok  2022  Z: NOČ, kurátori, výst. ref.  
 
(11) Realizovať novú  výstavu s tematikou z výstupov VVÚ "Anestetická a dýchacia technika"  
 T: štvrťrok 2022  Z: GR, kurátor Fy                N: 4 000 EUR 
 
(12)       Realizovať výstavu pri príležitosti vydania prvého štatútu STM „75 x STM“ „75x   
              z vášho života“ fyzicko – virtuálnu výstavu v STM Košice. Realizácia je podmienená účelovou  
              dotáciou MKSR 
 T: jún 2022   Z:GR, NOČ, MPaS, kurátori  N: 10 000 EUR 
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(13) Realizovať vlastnú  výstavu "100  výročie  narodenie Ing. J. Vlčka" v STM-Múzeu   
              Letectva. Realizácia je podmienená účelovou dotáciou MKSR 
 T: jún 2022  Z: R-ML,kurátor L                         N: 10 000 EUR 
 
(14) Realizovať výstavu „100 rokov dunajplavby“ Storočnica podniku Slovenská plavba a prístavy  
               v STM-Múzeu dopravy. Realizácia je podmienená účelovou dotáciou MKSR 
 T: polrok 2022   Z: R-MD, kurátor DB-D  N: 15 000 EUR 
                                                                                                                                
(15) Výstava fotografií na peróne „Mosty na Dunaji“ , Tlač fotografií do rámikov  tlač    
              sprievodného plagátu, resp. banneru   
 T: 2. polrok 2022                    Z: kurátor DB-D, kurátor DB – Z           N: 150 EUR 
      
(16)       Inštalácia jednotlivých druhov dopravy  vo vstupnej časti haly A, Predstavenie     

               návštevníkom jednotlivých druhov dopravy – reinštalácia súčasnej výstavy (zakúpenie 4   

               vitrín) 

            T: máj 2022                    Z: R – ML, kurátor DB-D, kurátor DB – Z           N: 3 000 EUR 

  

 (17)      Inštalácia jednotlivých druhov dopravy  (Letectvo) vo vstupnej časti haly A, Predstavenie     

              návštevníkom jednotlivých druhov dopravy – reinštalácia súčasnej výstavy 

              T: máj 2022                    Z: R – ML, kurátor DB-D, kurátor DB – Z           N: 200 EUR 

 

 (18)     Výstava redizajn expozície motocyklov v STM – MD (hala A) v spolupráci so študentmi  FiF UK 

             T: 2. polrok 2022                    Z: R – MD, kurátor DB-D                     N: 500 EUR 

 

 
            Prevzaté výstavy  
 
 (19) Výstava obrazov R. Doganova a V. Marinchevski, výstava spojená s koncertom  v  

              rámci Dni bulharskej kultúry,  s podporou Fondu na podporu kultúry a pod záštitou    

              veľvyslanca Bulharska v SR 

 T: marec    Z: NpM     
 
 
  (20) Úsvit – cena za študentský dizajn 2022, výstava pod záštitou ministerky kultúry 
              T: 2022   Z: NpM     
 
     
 Plán výstavnej činnosti STM na rok 2022 tvorí prílohu č. 3 tohto Plánu hlavných úloh.  
 
 
 Sprievodné podujatia 
 
 
(21) 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 
 



 

 

Strana 16 z 54 

 

Program Termín Cieľová skupina 

Výchovnozdelávacie programy (pravidelné vyučovacie hodiny)   
Slnečná sústava, Základy astrofyziky, Jarná a jesenná 
rovnodennosť, Letný a zimný slnovrat, Cirkumpolárne súhvezdia 

máj - jún ZŠ,  

Letné prázdninové programy  
Slnečná sústava, Základy astrofyziky, Jarná a jesenná 
rovnodennosť, Letný a zimný slnovrat, Cirkumpolárne súhvezdia 

 
 Júl - august 

 
verejnosť 

Sprievodné podujatia 
Deň planetárií / Deň astronómie ‒ jarná rovnodennosť  
Betlehemská hviezda 

marec -december verejnosť, ZŠ, SŠ 
 

 T: viď tab.   Z: kurátor A, lektori  
   
 
 
  
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež 

Názov podujatia Termín konania Cieľová skupina 

Optické klamy ‒ MATFYZ hravo,  špecializovaný program  
 
 
Kúzla koliesok a kolies, špecializovaný program – použitie kolesa 
kedysi a dnes 

január – december 2022 
(Týždeň vedy a techniky - 
november) 
január – december 2022 
 

ZŠ, SŠ, zdravotne 
znevýhodnení 
rodiny s deťmi, MŠ, I. st. ZŠ, 

letné tábory 

Mikuláš vo VTC – tradičné podujatie, určené pre rodiny s deťmi 6.12.2022 rodiny s deťmi 

Hráme sa s vedou 1.6.2022  rodiny s deťmi 

Valentín vo VTC 13.2.2022 verejnosť, rodiny s deťmi 

 T: viď tab.   Z: ÚMPaS     
 
(22) Osobitnú pozornosť venovať tematickým lektorovaným sprievodom v expozíciách a na 
 výstavách, t. j. výchovno-vzdelávacím aktivitám. 
       T: stály ‒ viď tab.   Z: múzejný pedagóg, lektori 
 

Program   Termín Cieľová skupina Miesto konania 

Pravidelné programy pre školy: 
Vojna prúdov, program v Sieni elektrických výbojov 
Osobnosti vedy a techniky, program v stálej 
expozícií   
Príbeh železa, program v expozíciách Hutníctva 
Poďme spolu fárať, program v expozícii baníctva  

Od písacieho stroja k e-mailu, program v 

expozíciách pís. strojov a elektrotechniky  

Tresky – blesky, zážitkový program v Sieni el. 

výbojov 

Celoročne 
ZŠ, SŠ, Letné tábory, 
ZŤP 

 
 

sídlo STM – Hlavná 88 
(expozície) 

 
 
 
 

Zvedavý škôlkár 

1. Lokomotíva Katka 
2. Hviezdičky na nebi 
3. Permoníci 
 

Celoročne  MŠ, deti 
predškolského  
veku 

sídlo STM  - Hlavná 88 
expozície  

FEE 
1. Objavili čaro fyziky (k výročiam GALILEI – 380 

r., BERNOULLI – 240 r., BELL – 100 r.,  od 
úmrtia) 

2. Elektrostatické javy 
  3.      Energetická udržateľnosť 
 

Počas 
školského 
roka 

ZŠ, SŠ, sídlo STM – Hlavná 88 
expozície  
 

Perpetuum mobile Počas 
školského 
roka 

ZŠ, SŠ, sídlo STM – Hlavná 88  

expozície  

Medzinárodný deň planetárií a hvezdární 13. marca 
2022 

ZŠ, SŠ, verejnosť sídlo STM – Hlavná 88  

expozície 

Sláva a pád medzevských hámorníkov Počas 
školského 
roka 

ZŠ, SŠ, Medzev, Múzeum 

kinematografie rodina 

Schusterovej 
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Pozrieme sa vám na zúbky Počas 
školského 
roka 

ZŠ, SŠ sídlo STM – Hlavná 88  

expozície 

Stratení bez mobilu? Počas 
školského 
roka 

ZŠ, SŠ sídlo STM – Hlavná 88  

expozície 

Prvo - aprílový list 1. apríl 2022 Verejnosť, rodiny s 
deťmi 

sídlo STM – Hlavná 88  

expozície 

SOS 
(K vlastnej výstave anestetické a dýchacie 
prístroje) 

september 
2022 

ZŠ, SŠ Verejnosť, 
rodiny s deťmi 

sídlo STM – Hlavná 88  

expozície 

Elektro od zážitku k úžitku celoročne MŠ, ZŠ, SŠ, Verejnosť, 
rodiny s deťmi 

sídlo STM – Hlavná 88  

expozície 

Vážime storočiami počas 
výstavy 

MŠ, SŠ, SŠ, verejnosť, 
rodiny s deťmi 

Kaštieľ Budimír 

Symboliky v erboch celoročne MŠ, SŠ, SŠ, verejnosť, 
rodiny s deťmi 

Kaštieľ Budimír 

  
 
(23) Realizovať aktivity v rámci Noci múzeí. 
 T: máj 2022   Z: NpM, R-ML,   N: 4 100 EUR 
         R-MD, R-MS   z toho STM sídlo 1 500 EUR 

          STM-ML       750 EUR  
               STM-MD   1 000 EUR 
          STM-MS       600 EUR 
         

(24) Podujatia na remorkéri Šturec: v rámci Slnovratu na Dunaji, Spolupráca s ENoRM (European    

              Network of River Museums) 

 T: jún, september 2022            Z: R-MD, kurátor DB - Z               N: 500 EUR 
 
(25) Stretnutie „Bazkárov“- Stretnutie, výmena kontaktov, odborná spolupráca, spomienky,   
              doplnenie informácií o podniku BAZ 
              T: máj 2022            Z: kurátor DB - D                  N: 300 EUR 
 
(26) "DEKD 2022" - "Deň soli" v STM-Múzeu Solivar v Prešove. 
 T: september 2022  Z: R-MS               N: 1 500 EUR (OOCR – 4 000 EUR) 
 

(27)       Soľnobanský majáles 2. ročník - majáles s bohatým kultúrnym programom.  

                T: máj 2022  Z: R-MS    N: 0  EUR 

 

(28) "DEKD 2022" - realizácia aktivít v Hámri v Medzeve a Múzeu kinematografie rodiny 
 Schusterovej v Medzeve. 
 T: september 2022  Z: NOČ, ved. DVvaT I., kurátor Ko   N: 350 EUR  
 
(29) Odovzdávanie ceny Š. Jedlika ‒ podujatie v spolupráci so Slovenskou magnetickou 
 spoločnosťou v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 
 T: november 2022  Z: kurátor Fy   N: 200 EUR 
 
(30) "Vianoce v Múzeu" v STM-Múzeu Solivar v Prešove. 
 T: december 2022  Z: R-MS    N: 400 EUR 
 
(31)  Prezentácia v zahraničí ‒ pripraviť aktivity a prezentovať vo Wieliczke na podujatí "Sviatok 
 soli" Múzeum Solivar v Prešove, hlavný organizátor: Múzeum Źup Krakowskich Wieliczka. 
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 T: jún 2022   Z: R-MS    N: 700 EUR 
 
  
 Merateľný ukazovateľ výkonu sprístupňovania zbierkových predmetov v roku 2022: 
 Zabezpečiť sprístupňovanie 30 stálych expozícií, vedecko-technického centra pre deti  
 a mládež, špecializovaného zariadenia planetária, realizáciu sprístupnenia 1 expozície po  
               reinštalácii, realizácia 1 vlastnej výstavy, zorganizovanie 260 výchovno-vzdelávacích aktivít   
              (200 k stálym expozíciám, 60 – k výstavám). Zabezpečiť návštevnosť expozícií, výstav a  
              výchovno-vzdelávacích aktivít v počte 120 000 návštevníkov. 
 
 
 
3.1.6 Edičná činnosť 
 
(1)  Spracovať a realizovať zámer vydávania elektronického časopisu STM. 
 T: 1. štvrťrok 2021  Z: R-MD 
 
(2) Zostaviť a vydať zborník príspevkov z odborného programu VII. zasadnutia Komisie pre   
              zbierky dejín techniky pri ZMS. 
 T: 4. štvrťrok 2022  Z: NOČ, grafik   N: alt. elektron.  
 
(3)         Vydať „pracovné listy“ a výukové materiály novej expozícii ElektroVek (reinštalácia). 
              T: 2. štvrťrok 2022           Z: I. Janitor, J. Poprocká,J. Pálová, kurátor E          N: 500 EUR 
 
(4) Vydať Múzejné noviny. 
 T: 4. štvrťrok 2022  Z: ved. odd. prezentácie, grafik     N: 500 EUR 
 
(5) Vydať drobné propagačné tlače k podujatiam organizovaným STM  
 T: priebežne   Z: NpM, grafik   N: 1 000EUR 
 
(6) Pokračovať vo vydávaní elektronického Spravodajcu STM (kultúrny informátor). 
 T: mesačník           Z: vedúci odd. prezentácie, L. Nižníková 
 
(7)         Vydanie edičných titulov ako  výstupov  z Vedecko výskumnej činnosti STM  
              T: 4. štvrťrok 2022  Z:NOČ, DVVaT I.,kurátori, grafik      
 
(8)         Vypracovanie Plánu edičnej činnosti 2023 – 2027 STM.  
              T: 1.štvrťrok                                      Z: NOČ 
 
 
              Merateľný ukazovateľ výkonu edičnej činnosti v roku 2022: 
 Zabezpečiť vydanie 5 edičných titulov. 

 
 
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)  Spracovať, aktualizovať koncepciu marketingovej komunikácie STM. 
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 T: 1. štvrťrok 2022  Z: NpM, vedúci  odd. prezentácie 
 
(2) Aktualizácia materiálov v rámci vizuálnej komunikácie STM. 
 T: 1. štvrťrok 2022  Z: NpM 
 
(3)          Inštalácia navigačného pútača – tehlová stena pri nadchode – hlavný vstup do STM - MD 
               T: 1. štvrťrok 2022  Z: R-ML, NpM 
 
(4) Návrh orientačných systémov v STM-Múzeu dopravy v Bratislave.  
 T: polrok 2022   Z: NpM, grafik    
 
(5) Pravidelne aktualizovať informácie o činnosti STM, ponuku expozícií, výstav, vzdelávacích 
 programov a aktivít realizovaných vo všetkých pobočkách STM na domovských stránkach, 
 soc. sieťach, web stránkach návštevník.sk, Centrálnom portáli edukačných aktivít múzeí SR 
 atď. Revidovať  údaje o STM zverejňované prevádzkovateľmi iných internetových portálov.  
 T: stály    Z: NpM 
 
(6) Vytvoriť zásobník návrhov drobných spomienkových predmetov STM. 
 T: stály                  Z: NpM, grafik 
 
(7) Viesť Kroniku STM. 
 T: stály    Z: ved. odd. prezentácie 
 
 

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 aj 3.1.4 Odborná metodická činnosť). 
 T: stály    Z: odborní zamestnanci 
 
 

3.4 Knižnica a archív STM 
 
Systematicky dopĺňať, odborne evidovať, spracovávať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať  
knižničný fond STM,  poskytovať knižnično-informačné služby najmä odborným zamestnancom STM  
a v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte knižnice STM, Knižničnom a výpožičnom poriadku aj 
iným používateľom.  
 
 (1)         Zabezpečiť školenie pracovníkov STM , práca v registratúre (spisy) 
              T: január 2022                               Z: knihovník 
 

 
(2) V rámci zlepšenia podmienok knižničného fondu, registratúrneho strediska   previesť     
              prieskum meračov vlhkosti, teploty a svetla, vhodných na použitie v konkrétnych priestoroch   
              s možnosťou výstupov z merania. 
              T: 1. polrok                                    Z: NOČ, knihovník                  N:  800 EUR 
 
(3)         Do vybavenie registratúrneho strediska vhodným regálovým systémom. 
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              T: priebežne                                  Z: knihovník, prevádzka        N: presun z depozitov STM 
        
             
(4) V súlade s platnými predpismi katalogizovať nové prírastky do knižničného fondu STM 
 a rekatalogizovať záznamy. 
 T: priebežne   Z: knihovník 
 
(5) Systematicky budovať knižničný fond STM, akvizície realizovať na základe požiadaviek 
 odborných zamestnancov STM i samostatnou selekciou. 
 T: stály    Z: knihovník   N: v rámci VVČ + PP akvizície 
 
(6)        Vytvorenie plánu revízií knižničného fondu s nastavením 5 ročného cyklu revízií. 
              T: 1. polrok                                      Z: DVVaT I, knihovník 
 
 
(7) Revidovať systém platených služieb (KF, ZF, Archív). 
 T: 2. polrok 2022  Z: NOČ, vedúca DVVaT I.    
 
(8) Priebežne spracovávať archívne spisové materiály podľa Registratúrneho poriadku a plánu. 
 T: priebežne   Z: knihovník 
 
(9)  Pokračovať vo vedení almanachu zamestnancov. 
 T: stály    Z: knihovník 
 
(10) Viesť Centrálny register publikačnej činnosti odborných zamestnancov STM. 
 T: stály    Z: knihovník 
 
(11) Poskytovať knižnično-informačné služby Knižnice STM i služby Archívu STM pre 
 zamestnancov STM i verejnosť/bádateľov.  
 T: stály    Z: knihovník 
 
(12)       Doplnenie už existujúceho reg. systému pre uloženie knižničného materiálu (knižnica Letisko). 
              T: 1. polrok                                      Z: Ondreják                       N:  presun  STM - ML 
 
 

3.5 Zahraničné styky 
  
 
(1) Pokračovať v aktívnej činnosti v Stredoeurópskej únii technických múzeí (MUT). 
 T: stály    Z: ref. zahr. stykov    
 
(2) Pokračovať v budovaní spolupráce s poľskými partnermi na projektoch prezentácie  
 a propagácie kultúrneho dedičstva, najmä pamiatok histórie solivarníctva. 
 T: stály    Z: R-MS, ref. zahr. stykov     
 
(3) Aktívne nadväzovať partnerstvá s múzeami a organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou 
 a prezentáciou kultúrneho dedičstva technického charakteru v zahraničí. 
 T: priebežne   Z: odborní zamestnanci     
 
(4) Pokračovať  v spolupráci s ENoRM (European Network of River Museums). 
 T: priebežne   Z: R-MD    
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3.6 Prioritné projekty  
 
 Podľa schválenia zriaďovateľom realizovať prioritné projekty.  
  
 
(1) Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec – IV. etapa                                N: 10 000 EUR 
 
(2) Výročia STM         N: 58 900 EUR 

20. výročie založenie múzea letectva – medzinárodná konferencia  + výstava 
              100 rokov narodenia konštruktéra  lietadiel L-39 Albatros Ing. J. Vlčka                

75. výročie vzniku STM                                          
50 . výročie založenia Múzea Solivar - medzinárodná konferencia                       

             
(3) Akvizícia zbierkových predmetov a knižničných fondov        N: 50 000 EUR              
 
(4) Edičná činnosť a výstupy vedeckovýskumných úloh   N: 15 000 EUR                   

 

3.7 Správa a prevádzka 
 
 Materiálno-technický rozvoj a investície, opravy a údržba 
 
(1)  Podľa ekonomickej situácie realizovať nasledovné aktivity v rámci obnovy a údržby objektov 
 a vybavenia STM: 
 
 

P. č. Názov Zámer Odhad 
nákladov /EUR/ 

1. Stĺpová sála Renovácia výstavných priestorov (vysprávky, maľovanie, závesný 
systém, osvetlenie). 

0 

2. Výstavný priestor- Hlavná 
88 

Renovácia výstavných priestorov na 2. poschodí vedľa expozície 
Elektro (vysprávky, maľovanie). 

600 

3. Planetárium - strecha Servis, údržba. 1 000 

4. STM – ML - zasadačka úprava zasadačky v STM – ML, renovácia interiéru, zázemie múzea 1000 

5. STM – ML (strecha I) Oprava strechy nad veteránmi   1000  

6.  Strecha  AB v ML Obnova strechy na administratívnej budove časť depozit.+rešt. 
Dielne v STM-Múzeu letectva v Košiciach. 

22 000 

7.  Hlavná 88 Rekonštrukcie sociálnych zariadení na 1. poschodí 0 

8.  Kancelárske priestory   Zriadenie kancelárie pre referenta VO na Mäsiarskej 49 2 400  

9. Hlavná 88 Protipožiarne dvere na archív – úsek Ea PČ / 2x dvere/+ RS 3000  

10. Pravidelná úprava 
exteriéru v ML 

Svojpomocná úprava exteriérových priestorov v STM-Múzeu 
letectva v Košiciach pred zahájením návštevníckej prevádzky 
(marec, apríl). 

1 500 

11. Pravidelná úprava 
exteriéru v STM - Solivar 

Svojpomocná úprava exteriérových priestorov v STM-Múzeu Solivar 
v Prešove pred zahájením návštevníckej prevádzky (marec, apríl) 
a počas celého roka 

1000 

12. Hlavná 88 - 90 Renovácia  múra nad garážami (opadáva omietka, možnosť 
poškodenia internetový kábel) 

200 

13. NKP Solivar – dvere 
Četerne 

Výroba a osadenie drevených dvojkrídlových dverí na vstupe do 
objektu Četerne 

2 000 

14. ML – studňa Oprava resp. výmena čerpadla v studni 1 000 

15. ML – AB sociálne 
zariadenie 

Výmena sprchového kúta , podlaha, maľovanie 1500 

16. ML – AB betonová podlaha Silne poškodená betónová podlaha – administratívna časť 600 

17. Výpočtová technika Systematická obnova výpočtovej techniky pre zamestnancov STM. 5200   

 
(2)         Rozpracovať  zámery obnovy objektov ako alternatívy IA Galéria II, a to prioritne NKP, ktoré  
              sú majetkom štátu v správe STM (Rekonštrukcia strechy sídelná budova – Hlavná 88 Košice,   
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              Rekonštrukcia objektu Četerne v NKP  Solivar Prešov, Rekonštrukcia objektu Varňa  František,   
              v NKP Solivar Prešov, Vybudovanie vstupu  v areáli Múzea letectva  v Košiciach, Sanácia  
              objektu administratívnej budovy  v Múzeu letectva v Košiciach). 
 T: priebežne   Z: EPN, ref. údržby a obnovy objektov 
 
(3) Aktívne riešiť stav najímaných výstavných hál i exteriéru STM-Múzea dopravy v Bratislave – 
 objektov v správe ŽSR.      
 T: priebežne   Z: R-MD, EPN 
 
(4) Aktívne riešiť priestor zamýšľaného „Múzea vodnej dopravy“ – NKP lodný výťah, NKP lodná 
 hala v Zimnom prístave v Bratislave (vzťahy STM ‒ SPaP a. s.; STM ‒ VP a. s.). 
 T: priebežne   Z: R-MD 
 
 

3.8 Personálny rozvoj 
 
(1) Podporovať odborný rast zamestnancov STM − účasť na odborných podujatiach, 
 školeniach, seminároch online konferenciách a podujatiach.  Podporovať ďalšie vzdelávanie a    
             zvyšovanie kvalifikácie  zamestnancov STM 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) Správu o kontrolnej činnosti a polročné vyhodnotenia predkladať GR STM. 
 T: 2022    Z: tajomník GR 
 
(3) Vyhodnocovať plnenie úloh organizačných jednotiek STM a polročné vyhodnotenia 
 predkladať GR STM. 
 T: 31. 7. a 31. 1. 2022  Z: vedúci zamestnanci 
 
 
 

 
V Košiciach,  
 
Vypracoval: Ing. Marián Majerník 
                    námestník GR pre odb. činnosti 
 
 
Schválil: Mgr. Zuzana Šullová 
    generálna riaditeľka 
 



Príloha č.1 Plánu hlavných úloh 2022 

Projekty odborných činností STM  2022 
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2022 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
  

 
 

 
  

       
 

 
 

  

 

P.č. Názov projektu Riešiteľ Spoluriešiteľ Trvanie Výstup 
Žiadané z                           
rozpočtu 

STM 
Poznámka 

Schválené z                                  
rozpočtu 

STM 
Položky 

 

 
1. 

Odborné ošetrovanie zbierkových 
predmetov s materiálovým 
zastúpením skupín hliníka I 

P. Ondreják 

_ 

2019 - 2021 

metodika 0 

metodika, publikačné 
výstupy – elektronická 
forma 

0 

  
 

 
2. 

"Josef a Jan Frič" vs "Srb a Štys", 
Dokumentácia tovární presnej 
mechaniky a optiky v zbierkovom 
fonde STM I 

P. Takáč 

_ 

2019 - 2021 

scénar reinštalácie 
expozície 

300 

vycestovanie do ČR, 
uzavretý archív kôli 
pandem. situácii 

300 

cestovné, posudok 
 

 
3. 

Československé automobily po r. 
1948       (v zbierkach STM) 

E. Benko 

  

2020 - 2022 

Fontéz / katalóg 3000 

História výroby 
automobilov od roku 1948 
do 1989 v bývalom 
Československu formou 
katalógu 

1750 

vydanie tlač 
 

 
4. 

História propelera KAMZÍK  

M. Goduš 

_ 

2020 - 2022 publikácia 

2500 

Históriu plavidla, posledný 
propeler Bratislavy, ktorý 
plával na Dunaji. 
Analyzovať  využitie 
plavidla pre múzejné účely. 

1600 

vydanie tlač 
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5. 

Dokumentácia priemyselného 
dedičstva na Slovensku so 
zameraním na hutnícke  pamiatky 
v regióne Gemer  

D. Lobodová               M. Jahodová 2020 - 2022 

publikácia 
(brožovaná), 
metodika, mapa 

1700 

Súpis a dokumentácia 
aktuálneho stavu 
hutníckych pamiatok 
v regióne Gemer 1600 

vydanie tlač 
 

 
6. 

Slnečné hodiny a horológiá na 
Slovensku  

M. Semanová M.Majerník 2020 - 2022 
publikácia 
(brožovaná) 

3000 

Revidovať súpis „Slnečné 
hodiny na Slovensku“ 
(Adamuv, P., 1980), 
aktualizovať a doplniť 
informácie o zachovaných 
horológiách na Slovensku. 

1750 

vydanie tlač 
 

 
7. 

Anesteziologická a dýchacia 
technika v zbierkovom fonde STM 

M. Ďuricová 

_ 

2020 - 2023 

libreto – výstava 
v skrátenom 
termíne 2022 

12 000 

Odborné zhodnotenie 
novozískanej 60 ks kolekcie  
anestetickej a dýchacej 
techniky v kontexte 
histórie čs. firmy Chirana. 

0 
Výstava - putovné 
prevedenie, vydanie 
katalógu k výstave. Pozri 
sprístupňovanie zb. exp. 
a výstavy (7) 

 

 
8. 

Banská záchranná a meracia 
technika v zbierkach baníctva STM 

M. Žuffová 

_ 

2021 - 2023 

scenár – 
reinštalácia 
expozície 

200 

Úprava - doplnenie už 
existujúcej expozície  
Baníctva  200 

cestovné, plošný 
materiál 

 

 
9. 

História mestskej hromadnej 
dopravy v Trnave 

M. Jajcaj 

_ 

2021 - 2023 
publikácia/scenár – 
výstava 

150 

  

150 

  
 

 
10. 

Od technického pera k 3D 
modelovaniu 

P. Takáč 

_ 
06/2022 - 
2025 

publikácia/scenár – 
výstava 

300 

Stanoviť  ucelený  systém  
prezentácie vo forme 
interaktívnej a statickej 
projekcie. 

200 

Cestovné, literatúra. 
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11. 

Soľná Baňa v dobovom 
kartografickom materiáli 

Z. Janíková 

_ 

2022 - 2025 
publikácia 
(brožovaná) 

500 

Zmapovať, doplniť 
a prehĺbiť historické 
poznatky  o Soľnej Bani.  
Sprostredkovať nové 
poznatky s kartografického 
materiálu a dobových 
prameňov.   

400 

Cestovné, literatúra 
kópie dokumentov máp. 

 

 
12. 

Výskum múzejného publika so 
zreteľom na jeho segmentáciu 
a potreby 

J. Pálová 

_ 

2022 štúdia, výskum 

150 

Výskum zameraný na 
potreby návštevníka/ne-
návštevníka, pričom 
výstupom by mala byť 
štúdia, ktorá by mohla 
pomôcť múzeu rozlišovať 
nové príležitosti a hrozby 
na trhu. 

150 

     

    
 

  

23800 

 

8100 

  

       
 

 
 

  

 
Pozn. Zápis Kabinet pre DVaT pri STM z 08.12.2021 
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        2022 ODBORNÁ OCHRANA A BEZPEČNOSŤ ZBIEROK (konzervovanie a reštaurovanie ZP, vybavenie depozitárov a man. technika, bezpečnosť zbierok) 

 

         P.č.  

 Názov projektu   Garant   Zámer   Ciele  

 Žiadané 
z                           

rozpočtu 
STM  

 Poznámka  

 
Schválené 
z                                  
rozpočtu 
STM    

 Položky  

1. Systematická odborná ochrana ZP – 
dielne Hlavná 88, Košice 

konzervátori v 
sídle STM, 
koordinátor odb. 
oš. ZP, zodp. 
kurátori  

Podľa Plánu odborného 
ošetrovania ZP v správe STM 
na rok 2022 v 
konzervátorských a 
reštaurátorských dielňach v 
sídle STM  

Plán odborného ošetrovania 
ZP na rok 2022 

1 000 Plán odborného 
ošetrovania ZP na 
rok 2022 spolu s 
STM - ML a 
dodávateľsky 
riešené ZP  

1000   

2. Depozitár Astronómie - revitalizácia Semanová, 
Jahodová  

Zväčšenie priestoru 
depozitára, zlepšenie 
klimatických podmienok 
uloženia ZP. 

revitalizácia priestorov 
depozitára 

200 Vybavenie 
regálovým 
systémom je 
zabezpečené z dep. 
Tlačiareň (býv. E) 

100 odstránenie 
starej vzduch. 
tech. 
zamurovanie, 
hygienický 
náter stien 

3. HV vystavené STM-ML - 
systematické ošetrovanie 

Benko, Kolár konzervovanie HV a 
systematické ošetrovanie ZP 

základné systematické 
ošetrenie historických 
vozidiel - zbierka Str 
(exteriér HV, kvapaliny, 
poplatky, PH, pneumatiky, 
stierače a iné ) 

2 250   2000 materiál 300, 
kvapaliny 300, 
náhradné diely 
300, pohonné 
hmoty 300, 
poplatky 400, 
náradie 400 

4. Príprava expozície HV na  uloženie 
zb. predmetu (rez tanku) T 72 

Benko , Kolár príprava priestoru, podkladu 
pre nadrozmerný ZP. 

zatraktívnenie expozície  - 
výuková demonštračná 
pomôcka 

350 Presunutie 
niektorých zb. 
predmetov , oprava 
poškodenej 
podlahy - náter. 

100 Príprava 
priestoru 
expozície, 
špeciálne 
podložky pod 
ZP, farba, 
popisky ZP. 
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5. Tatra 57 - udržiavanie 
prevádzkyschopnosti  

Benko , Kolár systematické odborné 
ošetrenie, Str. 
00835/2012/00058, Tatra 57 
Hadimrška 

odborné ošetrenie, udržanie 
prevádzkovej schopnosti, 
funkčnosti, prezentácia 

150   150 podľa potreby. 

6. Depozitár Baníctva - renovácia Žuffová, Jahodová vysprávky , vymaľovanie, 
uloženie ZP 

vybavenie pre trvalé 
uloženie ZP 

50 mobiliár s 
dostupného 
vybavenie po 
sťahovaní ZP do CD 

50 maľovanie , 
vysprávky 

7. Reštaurátorské pracovisko STM  - 
Hlavná 88 

 Majerník dielenské vybavenie  
potrebné pri ošetrovaní ZP 

  3 500   1 000 pracovné stoly, 
stoličky, 
vybavenie 
náradie  

8. Systematická odborná ochrana ZP – 
dielne STM-Múzeum letectva, 
Košice 

Hájek   Plán odborného ošetrovania 
ZP na rok 2022 

500   500   

9. Reštaurátorské pracovisko STM - ML Hájek dielenské vybavenie  
potrebné pri ošetrovaní ZP, 
leteckej techniky 

  2000   1500 strojné 
vybavenie , 
materiál, 
údržba 

10. L-39V - odb. ošetrovanie výpožičky 
lietadla  

Hájek rekonštrukcia pôvodného 
nástreku, obnova 
poškodených častí 

  800 použitie finančného 
daru  

0   

11. Mi-8  PS 9 č. 2839 - reštaurovanie  Hájek nástrek trupu, kompletné 
reštaurovanie reduktora 
vrtuľníka, rotorových listov a 
pilotného priestoru. 

  300   300 zdvíhacie 
zariadenie pre 
montáž 
reduktora a 
rotorových 
listov 

12. Lietadlo AVIA BH - 9- odborné 
ošetrenie 

Hájek konzervovanie lietadla   150   100   

13. Maketa lietadla SPAD S XII Hájek konzervovanie repliky 
lietadla 

  50   50   

14. Odborné ošetrenie nájmov Jak - 40, 
TU - 154 

Hájek podľa zmluvy o nájme   200   150 pravidelná 
údržba, tech. 
Benzín, 
konzervačné 
materiály 
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15. Remorkér Šturec - zakonzervovanie Kačírek, Goduš zabezpečenie pred 
degradáciou 
poveternostnými vplyvmi 

plachty na takeláž nad 
kormidlovňou 

3 500   0 dodávateľsky, 
výroba 
plachiet, 
konzervačné 
prípravky 

16. STM -. MD – systematické 
ošetrovanie 

Kačírek základné systematické 
ošetrenie historických 
vozidiel 

technické vybavenie - 
zariadenia na prácu zo ZP, 
pri ich manipulácii 

1 000   1000 autobatéria 12 
V vhodná na 
štartovanie 
nákladných 
vozidiel 
a autobusov   -  
2 ks, 2 ks 
hydraulických  
kolies. 
zdvihákov, 
nabíjačka 
autobatérií 

17. Priebežná údržba rušňov 
vystavených na koľajisku od 
spoločnosti Cargo 

Kačírek podľa zmluvy o nájme   1 000 podľa zmluvy, v 
jednaní s majiteľmi 
ako kto bude 
údržbu prevádzať 

0 pravidelná 
údržba, tech. 
Benzín, 
konzervačné 
materiály 

18. Banský rušeň  Kačírek odborné ošetrenie a ochrana 
ZP 

Oprava a obnova sedačky 500   0 dodávateľsky 

19. Automobil Devín  Kačírek odborné ošetrenie a ochrana 
ZP 

rekonštrukcia drevenej 
korby 

1 000   0 dodávateľsky 

20. Objekt Klopačka Duchoň obnova/spojazdnenie 
zvonenia  

Osadenie elektrického 
lineárneho pohonu.  

500 Cudzie zdroje: 100,- 
Eur, Nadácia VSE: 
3615,- Eur, 
schválenie projektu 
(15.2.2022) 

500 Odstránenie 
technických 
chýb 
nachádzajúcich 
sa v mech., 
oprava ložísk, 
výmena 
elektroinštaláci
e, osadenie 
riadiacich 
jednotiek 
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21. Hámor v Medzeve, hámor v MKrCh Lobodová,Majerník zabezpečenie  funkčnosti 
zariadení, údržba 

zoradenie , nastavenie , 
konzervovanie, oprava 
poškodených časí 

800 Chýbajúci personál 
na prevedenie 
opravy  

0 Odstránenie 
technických 
porúch 
v mech., 
oprava ložísk, 
hut. materiál , 
drevo na 
opravu kolesa 
hánra 

22. Zabezpečenie depozitárnych 
priestorov   

Kačírek 

požiadavka  zabezpečiť 
depozitárne priestory pre 
zbierkové predmety 

    O aké zabezpečenie 
sa jedná ?, 
mechanická 
zábrana - výroba v 
STM - 
reštaurátorské 
pracovisko . 

0 vo vlastnej 
réžii (STM) 

23. Repasovanie drevených rámp  Kaírek   
Oprava poškodených 
drevených častí zdvíhacieho 
zariadenia 

300   0 vo vlastnej 
réžii (STM) 

24. Zakúpenie 2 ks hydraulických 
manipulačných kolesových 
zdvihákov 

Kaírek 
Zvýšenie súčasného počtu 
zdvihákov v STM – Múzeu 
dopravy (2 ks) na (4 ks)  

bezproblémový a plynulý 
presun vozidiel v rámci 
priestorov expozície  

350   0 zadané v 
položke 16. 

25. Autobatéria 12 V  Kaírek na štartovanie nákladných 
vozidiel a autobusov    

na elektrické napájanie 
veľkých úžitkových vozidiel, 
ktoré sú súčasťou zbierky 
Cestná doprava.  

500 2 ks autobatérií 0 zadané v 
položke 16. 

26. Nabíjačka autobatérií  Kaírek   
na nabíjanie batérií s vyššou 
kapacitou (batérie 
úžitkových vozidiel)  

150   0 zadané v 
položke 16. 

27. Archív - regálový systém Ondreják 

uloženie literatúry a 
dokumentov 

doplnenie už existujúceho 
reg. systému 

500   0 doplnenie 
regálov z 
vyprázdnených 
depozitárov  
STM 
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28. Merače vlhkosti - knižnica , archív Jahodová, 
Petrovičová 

zabezpečenie vhodných 
podmienok pre uskladnenie 
kníh, a archívnych 
dokumentov 

monitorovanie vlhkosti, 
teploty a svetla v KF, archívu 

1 200 

merací systém 
overený v CD 

800 Meranie  
teploty, 
vlhkosti, svetla  

 

    
22800 

 
9300 

  

 

 

2022 ODBORNÁ OCHRANA A BEZPEČNOSŤ ZBIEROK (konzervovanie a reštaurovanie ZP, vybavenie depozitárov a man. technika, bezpečnosť zbierok) 

 

         

 

STM  STM - ML STM - ML Historické vozidlá STM - MS STM - MD Spolu 

  ošetrovanie zb. predmetov 1000 1100 2150 500 1000 5750 

  údržba obnova pracovísk 0 0 100     100 

  vybavenie dielní STM a STM - ML 1000 1500 0     2500 

  depozitáre a bezpečnosť zb. a priestorov 950 0 0     950 

  

      
9300 
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2022 ODBORNÁ METODICKÁ ČINNOSŤ 
     

          
P.č. Názov projektu Garant Zámer Ciele Financie spolu 

Žiadané z                           
rozpočtu STM 

Poznámka 
Schválené z                                  

rozpočtu STM 
Položky 

1. VII. zasadnutia Komisie 
pre zbierky dejín  
techniky ZMS.  

Majerník Rozvoj spolupráce medzi 
odborníkmi z oblasti histórie 
vedy, výroby a techniky. 
Metodická funkcia STM 

Odborná téma: 
konzervovanie, 
reštaurovanie 

2 000 1 600 časť financií (400,-) 
žiadané z rozpočtu 
ZMS - odborné 
komisie,  

600   

      
1600 

 
600 
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2022 SPRÍSTUPŇOVANIE ZBIEROK / EXPOZIČNÁ ČINNOSŤ A VÝSTAVY 
   

          

P.č. Názov projektu Garant Zámer Ciele 
Financie 

spolu 

Žiadané z                           
rozpočtu 

STM 
Poznámka 

Schválené z                                  
rozpočtu 

STM   
Položky 

1. 

„ElektroVek“ – 200 rokov 
elektrotechniky, nová 
expozícia elektrotechniky 

Drozd, 
Melich 

Sprostredkovanie, 
prezentácia  múzejných 
zbierok na princípe 
zmyslovej báze zapojením 
viacerých zmyslov.  

Sprostredkovanie 
výstupov VVÚ, naplnenie 
cieľa múzejnej 
komunikácie a 
prezentačnej činnosti. 

      500 Marketing ? 

2. 

Reinštalácia expozície 
motocyklov v STM – Múzeu 
dopravy (hala A)v spolupráci 
so študentmi FiF UK   

M. Jajcaj, Ľ. 
Kačírek 

 Formou tematickej 
výstavy zatraktívniť už 
existujúcu expozíciu  

Podpora návštevnosti v 
STM - MD 

1 000 1 000   500 Tlač nových 
bannerov do 
expozície a 
prípadné ďalšie 
súvisiace náklady  
- grafické práce, 
tlač bannerov, 
inštalačný 
materiál na 
zavesenie 
bannerov 

3. 

Inštalácia jednotlivých druhov 
dopravy  vo vstupnej časti haly 
A  

M. Goduš, 
M. Jajcaj 

Zatraktívnenie 
expozičných priestorov 
STM -MD. 

Predstavenie 
návštevníkom jednotlivých 
druhov dopravy – 
reinštalácia súčasnej 
výstavy 

3 000 3 000   3000 Zakúpenie 4 vitrín   

4. 

Inštalácia menšieho modelu 
lietadla  vo vstupnej časti haly 
A  

STM - MD a 
STM - ML 

Zatraktívnenie 
expozičných priestorov 
STM -MD. 

Predstavenie 
návštevníkom jednotlivých 
druhov dopravy, vrátanie 
leteckej  

2 000 2 000   200 Preprava  z ML- 
Košice do MD - Ba 
AUS Ford., 
inštalácia (nákup 
materiálu pre 
uchytenie) 
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5. 

Inštalácia 4 ks bannerov 
s tematikou železničnej 
dopravy 

Ľ. Kačírek Zatraktívnenie 
expozičných priestorov 
STM -MD. 

Dotvorenie priestoru 
koľajiska, vizuálne 
odčlenenie priestorov MD 
od priestorov železničnej 
stanice 

2 000 2 000   0 Tlač, inštalácia, 
grafika. Posunúť 
na rok 2023 

6. 

Inštalácia najnovších 
prírastkov  do zbierkového 
fondu STM  

Majerník, 
Melich 

Pokračovanie 
 prezentácie akvizičnej 
činnosti STM za rok 2021 

Ukážka akvizičnej činnosti 
STM v minulom roku 2021 

500 500   0 Grafika, tlač, 
inštalácia. 

7. 

„ Ako na obláčiku“ alebo 
„Tvoj pokojný spánok patrí 
inému“ 

M.Ďuricová Výstava s témou 
anestetickej a dýchacej 
techniky 

Prvotná iniciatíva  I. kliniky 
anestéziológie 
a intenzívnej medicíny (I. 
KAIM) UNLP v Košiciach, 
prezentácia výstupov VVÚ  

12 000 12 000 výstup v rámci VVÚ 
v rámci PP – výstupy VVÚ 
a edičné výstupy 

10 000 výstava, grafika , 
tlač , inštalácia 

8. 

Výstava k 100. výročiu 
založenia Dunajplavby 

M. Goduš Nosná výstava, približuje 
význam slovenského 
úseku Dunaja v rámci 
medzinárodnej vodnej 
dopravy a transportu   

Výstavou podporiť 
návštevnosť STM - MD 

15 000 15 000 v rámci PP      
Spoluorganizátor: SPaP 

15000   

9. 

Výstava fotografií na peróne 
„Mosty na Dunaji“   

M. Goduš, 
M. Jajcaj 

Zatraktívnenie 
expozičných priestorv 
STM -MD. 

Dotvorenie, zatraktívnenie 
priestoru peróna v STM - 
MD. 

300 300 

 

0 Tlač fotografií do 
rámikov (cca 36 
ks,  50 cm x 70 
cm), tlač plagátu, 
resp. banneru   

10. 

Výstava „Železiarne srdce 
priemyslu“ 

Melich, 
Lobodová 

Výstava fotografií Viktora 
Máchu obohatená 
o zbierkové predmety 
STM 

Spolupráca s partnermi, 
prezentácia ZP Hutníctva. 

1 500 1 500 V spolupráci s PÚSR, 
Českým spolkom 
v Košiciach, US-Steel 
Košice 

1000   

11. 

Výstava pri príležitosti vydania 
prvého štatútu STM „75 x 
STM“ „75x z vášho života“ 

GR, NOČ, 
MPaS 

Fyzicko – virtuálnu 
výstavu v STM Košice. 

Ukážka 75 zbierkových 
predmetov používaných 
bežnom živote. 

10 000 10 000 v rámci PP 0   
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12. 

Výstava "100  výročie  
narodenie Ing. J. Vlčka" v STM-
Múzeu  Letectva. 

M. Hajek Výstava spojená s 20. 
výročím vzniku STM - ML 

Prezentácia výsledkov 
práce konštruktéra 
lietadla L - 39 a L - 29, 
prezentácia 
Československého 
leteckého priemyslu. 

10 000 10 000 v rámci PP 10000   

13. 

Dioráma banskej štôlne  M. Duchoň Dotvorie diorámy banskej 
štôlne a šachty pri 
objekte Sklad soli v NKP  
Solivar v Prešove.  

Zatraktívnenie pirestoru 
objektu Sklad Soli v NKP 
Solivar. 

2 000 2 000   0 Nákup materiálu 
na dokončenie 
diorámy 

14. 

Váhy v  storočiach MPaS, 
Janitorová 

Výstava prezentujúca 
vývoj váh 

Interaktívny edukačný 
program k výstave  s 
workshopom, čo všetko sa 
dá vážiť. 

  0   0   

15. 

Výstava obrazov R. Doganova 
a V. Marinchevski 

MPaS Výstava obrazov R. 
Doganova a V. 
Marinchevski, výstava 
spojená s koncertom.                

      V rámci Dni bulharskej 
kultúry,  s podporou 
Fondu na podporu 
kultúry a pod záštitou 
veľvyslanca Bulharska v 
SR 

0   

16. 

Úsvit – cena za študentský 
dizajn 2022 

MPaS Výstava s ukážkami prác 
študentov dizajnu. 

      Výstava pod záštitou 
ministerky kultúry 

0   

      
59300 

 
40200 

 

          

          

 
Sidlo STM 11500 

       

 
STM - Múzeum dopravy 18700 

       

 
STM - Múzeum letectva 10000 

       

 
STM- Múzeum Solivar 0 

       

 
Medzev 0 

       

 
Sp. Belá 0 

       

 
Budimír 0 

       

  
40200 
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2022 SPRIEVODNÉ AKTIVITY A PROPAGÁCIA 
     

          

P.č. Názov projektu Garant Zámer Ciele 
Financie 

spolu 

Žiadané z                           
rozpočtu 

STM 
Poznámka 

Schválené 
z                                  

rozpočtu 
STM   

Položky 

1. Noc múzeí 2022 Melich medzinárodná iniciatíva  
s cieľom pripomenutia 
významu múzeí pri 
ochrane kultúrneho 
dedičstva 

Komunikovať úlohy múzeí pri 
uchovávaní kultúrneho 
dedičstva  netradičnými 
formami a sprístupnením  
objektov , ukážkami odbornej 
činnosti bežne neprístupných 
verejnosti. 

4 100 

1 750   1500   Košice - sídlo 

Košice Múzeu Letectva Hájek 750   750   

Prešov NKP Solivar Duchoň 600   600   

Kaštieľ Budimír   0   0   

Múzeum Medzev   0   0   

Sp. Belá Majerník 0   0   

Bratislava múzeum dopravy Kačírek 1 000   1000   

2. 

Vydanie "0 - ovej " euro 
bankovky STM - ML 

Melich, Hájek Propagovanie zbierok 
STM - ML 

Zvýšenie výnosov múzea. 

  10 000 

Realizácia v rámci 
Medzinárodnej 
konferencie STM - 
ML  0   

3. 

Medzinárodná konferencia 
pri príležitosti 20 výročia 
vzniku STM - ML 

Hájek Propagácia zbierok a 
samotného múzea STM - 
ML, akvizičná činnosť za 
20 rokov múzea. 

Propagácia múzea verejnosťi a 
pozvaným účastníkom,hlbší 
pohľad na problematiku 
letecjkej techniky a 
konštruktérov let. techniky   30 000 

financovanie v 
rámci PP 0   

4. 75 rokov STM Melich 

Slávnostné stretnutie 
k 75. Výročiu založenia 
STM.  

Stretnutie súčasný 
zamestnanci, bývalí 
zamestnanci, partneri, 
spolupracovníci STM    0 

spojiť s výstavou pri 
príležitosti vydania 
prvého štatútu STM 
„75 x STM“ „75x z 
vášho života“ 

0   
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5. Stretnutie „Bazkárov“ M. Jajcaj 

Stretnutie bývalých 
zamestnancov 
spoločnosti BAZ. 

Stretnutie, výmena kontaktov, 
odborná spolupráca, 
spomienky, doplnenie 
informácií o podniku BAZ   500   300 občerstvenie  

6. Slnovrat na Dunaji M. Goduš 

Prezentácia 
rekonštrukcie NKP 
remorkér Šturec 
návštevníkom 

Prezentovanie: 
- vodnej dopravy na 
slovenskom úseku Dunaja, 
- 100. výročia Dunajplavby, 
- 3. etapy PP rekonštrukcie NKP 
remorkér Šturec návštevníkom 

  500 

Spolupráca s 
ENoRM (European 
Network of River 
Museums) 500 

realizácia v 
prípade 
uvoľnenia, 
vytvorenia 
bezpečnej  
prístupovej 
cestu k 
remorkéru. 

7. 
„Galéria na peróne“ + 
koľajisko A. Friedrichová 

Podujatie pri príležitosti 
predsedníctva ČR v Rade 
Európy 

Aktivity umelcov zo strednej 
Európy, Inštalácia podujatia v 
module vo vlaku a v priestore 
koľajiska.   300 

Hl. organizátor: 
Galerie hl. města 
Prahy + České 
centrum Bratislava 300   

8. Revolution train A. Friedrichová 

Podujatie v rámci 
protidrogovej výchovy 
mládeže 

Podujatie plniaci výchovný a 
náučný charakter určený širokej 
verejnosti.   500 

Konanie podujatia 
závisí od aktuálnej 
pandemickej 
situácie 500   

9. 
DEKD - Prehliadka NKP 
Remorkér ŠTUREC 2022  Kačírek 

Prehliadka NKP 
Remorkér Šturec 
v Zimnom prístave 
s odborným výkladom. 

Podujatie určené pre širokú 
verejnosť v rámci podujatia 
DEKD   400 

chemické WC, BOZP 
úprava priestorov, 
propagačný 
materiál 400 

realizácia v 
prípade 
uvoľnenia, 
vytvorenia 
bezpečnej  
prístupovej 
cestu k 
remorkéru. 

10. 
Soľnobanský majáles 2. 
ročník  Duchoň 

Podujatie určené pre 
širokú verejnosť, 
prezentácia ľudovej 
zábavy – majáles 
s bohatým kultúrnym 
programom.  

Podujatie určené pre širokú 
verejnosť a propagáciu STM - 
MS   0   0   
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11. Vianoce v múzeu Duchoň tradičné podujatie 

Podujatie určené pre širokú 
verejnosť a propagáciu STM - 
MS   400   400   

12. Deň soli   Duchoň 

Kultúrne podujatie  pri 
príležitosti sviatku " Deň 
soli". 

Určené pre širokú verejnosť s 
ukážkami varenia soľanky, 
divadlo, koncert, kúzelná fazika 
a iné. 5 500 1 500 

Spoluorganizátor 
OOCR, Región Šariš 1500 

honoráre, 
občerstvenie, 
tlač reklamný 
baner 

13. 
Medzinárodná  konferencia 
s galavečerom Duchoň 

konferencia pri 
príležitosti výročia 50 
rokov od vzniku múzea 
solivar. 

Propagácia múzea verejnosti a 
pozvaným  účastníkom, hlbší 
pohľad na problematiku 
baníctva - solivarníctva.   30 000 

financovanie v 
rámci PP 0   

14. Sviatok soli vo Wieliczke  Duchoň 

Prezentácia a 
propagácia STM a STM - 
Solivar  v zahraničí medzinárodná spolupráca   700   700 

cestovné , 
tvorivé dielne 

15. Vážime storočiami J. Pálová, janitorová 

Interaktívny edukačný 
program k plánovanej 
výstave s workshopom, 
čo všetko sa dá vážiť. 

Podujatie určené pre širokú 
verejnosť a propagáciu STM.   0 workshop 0   

16. Symboliky v erboch J. Pálová, Janitorová 

Interaktívny edukačný 
program s workshopom 
zameraný na vznik, 
dedenie a zlučovanie 
erbov.  

Podujatie pre verejnosť rodiny s 
deťmi, vytvorenie vlastného 
rodinného erbu.   0 workshop 0   

17. "DEKD 2022" Medzev Majerník, Jahodová aktivity v rámci DEKD 

Prezentácia, propagácia  aktivít 
v Hámri v Medzeve a Múzeu 
kinematografie rodiny  
Schusterovej v Medzeve.   350   350 

materiál pre 
tvorivé dielne , 
workschop 



 

 

Strana 16 z 54 

 

18. 
Sláva a pád medzevských 
hámorníkov Pálová , Bohm 

Edukačný program 
v medzevskom hámri  

zameranie na význam 
hámorníctva vo vývoji hutníctva 
s workshopom – ohýbanie 
a tvarovanie kovu.    0 workshop 0 

materiál pre  
workschop 

19. Odovzdávanie ceny Š. Jedlika  M. Ďuricová 

Podujatie v rámci 
Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku.     200 

spolupráca so 
Slovenskou 
magnetickou  
spoločnosťou  200 

Uskutočnenie 
závislé od 
aktuálnej 
pandemickej 
situácie 

20. Edukačné programy (10) Pálová, lektori 

10  edukačných 
programov viažucich sa 
na rôzne  témy. 

pritiahnutie verejnosti , 
zatraktívnenie prehliadok   260 

spolu 10 
edukačných 
programov na 
rôzne témy 250   

      
79710 

 
9250 

  
 
 
 
2022 SPRIEVODNÉ AKTIVITY A PROPAGÁCIA 

     

          

      
 

 
 

 

      
 

 
 

 

 
Sidlo STM 1950 

       

 
STM - Múzeum dopravy 3000 

       

 
STM - Múzeum letectva 750 

       

 
STM- Múzeum Solivar 3200 

       

 
Medzev 350 

       

 
Sp. Belá 0 

       

 
Budimír 0 

       

  
9250 
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2022 EDIČNÁ ČINNOSŤ 
       

          

P.č. Názov projektu Garant Zámer Ciele 
Financie 

spolu 

Žiadané z                           
rozpočtu 

STM 
Poznámka 

Schválené z                                  
rozpočtu 

STM   
Položky 

1. 

Múzejné noviny 
AKTUÁLNE 

I. Baláž noviny 

Noviny a novinky zo 
zákulisia STM, správy o 
expozíciách a výstavách, 
najnovšie informácie. 

 
500 

 
200 polygrafia 

2. 

Vydať drobné 
propagačné tlače k 
podujatiam 
organizovaným STM. 

Melich propagačné tlačoviny podľa potreby STM 
 

1 000 
 

1000 polygrafia 

3. 

Pracovné listy“ a výukové 
materiály 

Janitor, Poprocká 
výukové materiály novej 
expozícii Elektro všade 
okolo nás. 

  
600 

 
300 papier, tlač , toner, a i. 

4. 

Vydávanie 
elektronického 
Spravodajcu STM 
(Kultúrny informátor). 

I. Baláž, Nižníková 
   

0 
 

0 
bez finančných 
nákladov 

5. 

Zborník príspevkov z 
odborného programu VII. 
zasadnutia Komisie pre 
zbierky dejín techniky pri 
ZMS. 

Majerník, 
zborník príspevkov z 
odborného podujatia   

1 000 

korektúra, 
prepress v réžii 
STM, alternatíva 
el. podoba 
zborníka. 

1000 
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6. 

Ochrana kovových 
povrchov zbierkových 
predmetov pred 
vonkajšími vplyvmi 
(korózia) v podmienkach 
STM-ML 

Ondreják 
metodika, publikačné 
výstupy – elektronická 
forma 

  
0 

náklady 0 eur 
vo VVČ 
korektúra a 
prepress v réžii 
STM 

0 elektronická podoba 

7. 

Československé 
automobily po r. 1948  
(v zbierkach STM) 

Benko publikácia 
  

0 

náklady 1 750 
eur vo VVČ 
korektúra a 
prepress v réžii 
STM 

0 
Polygrafia , tlač  - PP 
edičné výstupy 

8. 

História propelera 
KAMZÍK 

Goduš publikácia 
  

0 

náklady 1 600 
eur vo VVČ 
korektúra a 
prepress v réžii 
STM 

0 

Polygrafia , tlač  - PP 

edičné výstupy 

9. 

Dokumentácia 
priemyselného dedičstva 
na Slovensku so 
zameraním na hutnícke  
pamiatky v regióne 
Gemer 

Lobodová, Jahodová publikácia 
  

0 

náklady 1 600 
eur vo VVČ 
korektúra a 
prepress v réžii 
STM 

0 

Polygrafia , tlač  - PP 

edičné výstupy 

10. 

Slnečné hodiny 
a horológiá na Slovensku 

Majerník, Semanová publikácia 
  

0 

náklady 1 750 
eur vo VVČ 
korektúra a 
prepress v réžii 
STM 

0 

Polygrafia , tlač  - PP 

edičné výstupy 

      
3100 

 
2500 
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2022  KNIŽNICA 
       

         

P.č. Názov projektu Garant Zámer Ciele 
Financie 

spolu 
Žiadané z                           

rozpočtu STM 
Poznámka 

Schválené z                                  
rozpočtu STM   

1. Akvizícia do KF Ondreják 
doplnenie odbornej 
literatúry 

odborná literatúra do KF letectvo, 
umiestnenie v PK 9 - ML   300   300 

      
300 

 
300 
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2022 NEZARADENÉ / BEZ PRIAMEHO SÚVISU S ODBORNÝMI MÚZEJNÝMI ČINNOSŤAMI / PREVÁDZKA 

         
P.č. Názov projektu Garant Zámer Ciele 

Odhad 
nákladov 

Poznámka 
Riešiť 
v roku 

Položky 

1. Údržba  VTC Melich, Retter 
udržiavanie exponátov VTC vo 
funkčnom stave udržať návštevnosť 1 500   1000 

Podľa potreby, nutnosti 
opráv prístrojov 

2. 

Zakúpenie stojanov na 
popisy exponátov STM – 
Múzea dopravy „Sentry 
poster“ Kačírek 

Doplnenie informačného 
systému v múzeu na účely 
jeho zjednotenia do 
uceleného a unifikovaného 
formátu 

zjednotenie  informačných 
panelov do uceleného 
a unifikovaného formátu 1 500 A3 (10 ks) a A4 (10 ks) 800   

3. 

Zakúpenie veľkých vitrín 
na exponáty v STM – 
Múzeu dopravy  Kačírek 

Doplnenie fondu vitrín pre 
využitie na výstavách 
a v expozícii STM – Múzea 
dopravy 

náhrada za vitríny doposiaľ 
zapožičané zo SNM – 
Historického múzea, ktoré 
musíme vrátiť 3 000 

4 ks. (firma Medcom 
Bratislava) 0 

zaradené - sprístupňovanie 
zbierok ú expoz., výstav. 
Činnosť - položka č.3 

4. 

Zakúpenie stredne 
veľkých vitrín na exponáty 
v STM – Múzeu dopravy Kačírek 

Doplnenie fondu vitrín pre 
využitie na výstavách 
a v expozícii STM – Múzea 
dopravy 

na výstavu k 100. výročiu 
založenia Dunaj plavby 2 500 

4 ks. (firma Medcom 
Bratislava) 0   

5. 
Modernizácia osvetlenia 
v hale A Kačírek 

osvetlenie je technicky 
zastarané, má vysokú 
spotrebu, nespĺňa normy pre 
bezpečnú prevádzku 
a požiarnu ochranu   1 000   0   

6. 
Vstupné drevené schody 
do múzea  

Kačírek 
Drevené časti sú prehnité, 
hrozí zranenie návštevníkov 

bezpečnosť návštevníkov 1 000   1000 
Nutná oprava poškodených 
častí. 

7. Rámy na výstavy  Kačírek Využitie na výstavy na peróne   700 formát A3 - 50 ks. 0   

8. 
Stoličky konferenčné -
stohovateľné   

Kačírek 
Využitie pri organizovaných 
hromadných podujatiach 

  1 250 50 ks (1ks. 25 eur.) 1000 
Dokúpenie ďalších  v roku 
2023 
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9. 
Automobil na múzejné 
účely 

Kačírek 

Typ combi – prevoz menších 
výstavných prvkov, prevoz 
pracovného náradia na 
Šturec, využitie na prevoz 
darov do múzea  

  5 000   0 
preradiť: Škoda Superb z 
STM Košice 

10. 
Doplnenie pohybových 
senzorov bezpečnostného 
systému 

Kačírek Depozitár STM - MD 

zaistenie adekvátnej ochrany 
zbierkových predmetov zo 
zbierok DB-D a DB-Z uložených 
v depozitári 

500   0   

11. 
Doplnenie kamerového 
systému v priestoroch 
STM – Múzea dopravy 

Kačírek 
Zabezpečenie priestoru vstup 
do múzea, Kabinet kuriozít, 
medzi halami a - B 

zabezpečenie muzeálnych 
priestorov 

500   0   

12. 
Schody na povalu nad 
skladom č. 24 
a klubovňou 

Kačírek 
Rozšírenie úžitkových 
priestorov múzea o cca 170 
m2 

Využitie priestorov ako sklad 
výstavných prvkov a depozitár 
zbierkových predmetov  

3 000   0   

13. 
Plošina na údržbu 
osvetlenia a inštaláciu 
výstavných prvkov 

Kačírek 
Zabezpečenie bezpečnej 
údržby priestorov  

bezpečná práca vo výškach. 3 000   0 
Lešenie zakúpené pre CD  
Košice - výpožička. 

14. 
Ozvučenie – reproduktor, 
zosilňovač a mikrofón  

Kačírek 
Využitie pri spoločenských 
podujatiach – vernisáže, 
konferencie 

  1 000   0   

15. Informačný systém   Kačírek 
Zjednotenie informačného 
systému  

    
Podklady zaslané 
grafikovi v r. 2019 

0   
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16. 
Inštalácia navigačného 
pútača – tehlová stena pri 
nadchode 

Kačírek reklama múzea 
Baner je vyhotovený od r. 
2019, doteraz nebol 
inštalovaný 

  
oslovenie externej 
firmy 

0 
iba inštalácia na stenu - 
externe 2023 

17. 
Týždeň dobrovoľníctva         
( 2x) 

Kačírek     400 
ochranné 
prostriedky, farba, 
štetce, občerstvenie 

400   

18. 
Vývesná informačná 
tabuľa 

Kačírek   
Informácia pre návštevníkov 
o novej výške vstupného 

  MPaS 0 Riešenie v spolupráci s MPaS 

19. 
Najvog - projektová 
dokumentácia 

Duchoň 
obnova úzkorozchodnej 
železnice v areáli NLP Solivar 

  20 000 
stavebná, realizačná 
projektová 
dokumentácia 

0 cez PP 

20. 
Osvetlenie objektu 
Četerne 

Duchoň   zavedenie elektriny    
projektová 
dokumentácia 

0   

21. 
Námestie pred skladom 
soli. 

Duchoň 
zatraktívnenie priestoru pred 
skladom soli 

    
projektová 
dokumentácia 

0   

22. 
Expozícia "Elektro"- 
reinštalácia - dokúpenie 
koberca 

Majerník 
Zatraktívnenie priestoru , 
ochrana parkiet. 

dokúpenie koberca do 
expozície návštevnícka trasa, 
ochrana parkiet 

1 500 behúň 1500 
dĺžka podľa trasy pre 
návštevníka 

23. Stĺpová sála Melich, Retter 
vysprávky, maľovanie, 
závesný systém, osvetlenie). 

zatraktívniť a zmodernizovať 
výstavný priestor 

1 500   0   

24. 
Výstavný priestor- Hlavná 
88 

Melich, Retter vysprávky, maľovanie 
Renovácia výstavných 
priestorov na 2. poschodí  

400   600 vo vlastnej réžii 

25. Planetárium - strecha Semanová Servis, údržba.   1 000   1000   

26. 
Okná expozícia 
Astronómie 

Semanová, Papcún 
tepelný komfort, eliminácia 
degrad. svetlom 

Výmena okien  5 000   0   
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27. STM – ML (strecha I) Hájek ochrana ZP pred dažďom Oprava strechy nad veteránmi   13 000   1000 len nutné opravy 

28. STM - ML Hájek úprava zasadačky v STM - ML 
renovácia interiéru, zázemie 
múzea 

1 000   1000 výmena podlahy, maľovanie 

29. Strecha  AB v ML Hájek   
Obnova strechy 
na administratívnej budove 
časť depozit.+rešt. Dielne  

24 000   22 000 

opravy hlavne reš. Dielne - 
po konzultácii a obhliadke 
strechy  firmou 
vykonávajúcou takýto typ 
opráv 

30. Hlavná 88 Dutková, Papcún   
Rekonštrukcie sociálnych 
zariadení na 1. poschodí 

15 000   0   

31. Kancelárske priestory   EPN, Dutková   
Zriedenie kancelárie pre 
referenta VO na Mäsiarskej 49 

2 400   2400   

32. Hlavná 88 EPN 
Výmena pôvodných v RS dverí 
za protipožiarne dvere typu 
EL 30 

Protipožiarne dvere na archív –  
úsek Ea PČ, RS registratúrne 
stredisko STM / 3x dvere/ 

1 500   3000 v roku 2023 

33. 
Pravidelná úprava 
exteriéru v ML 

Hájek   

Svojpomocná úprava 
exteriérových priestorov, 
palivo, zábrany, v STM-Múzeu 
letectva v Košiciach  

1 000   1500   

34. Hlavná 88 - 90 EPN, prevádzka 
opadáva omietka, možnosť 
poškodenia internetový 
kábel) 

Renovácia  múra nad garážami  1 500   200 mala iba nutná oprava 
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 35. 
Pravidelná úprava 
exteriéru v NKP - Solivar 

Duchoň   

Svojpomocná úprava 
exteriérových priestorov, 
palivo, zábrany, v STM-Múzeu 
Solivar 

1 000   1000   

36. 
NKP Solivar – dvere 
Četerne 

Duchoň zabezpečenie objektu 
Výroba a osadenie drevených 
dvojkrídlových dverí na vstupe 
do objektu Četerne 

2 000   2000   

37. ML – studňa Hájek   
Oprava resp. výmena čerpadla 
v studni 

1 000   500 
Výmena  čerpadla, ukotvenie 
v studni. 

38. 
ML – AB sociálne 
zariadenie 

Hájek   
Obnova social. zariadenia, pre 
zamestanncov 

600   1500   

39. 
ML – AB betonová 
podlaha 

Hájek bezpečnosť zamestnancov 
Silne poškodená betónová 
podlaha – administratívna časť 

1 000   600 
betónový poter, realizácia  
vo  vl. réžii. 

40. Výpočtová technika Takáč G.   
Systematická obnova 
výpočtovej techniky pre 
zamestnancov STM. 

2 600   5200   

41. Vykurovacie teleso - CD Dulka, Kormošová 
zlepšenie pracovných 
podmienok na pracovisku 

dlhodobo znížená teplota , 
doplnkové olejové vykurovacie 
teleso na stenu 

300 
dlhodobo sa pri 
mrazoch teplota 
pohybuje do 13 °C 

150   

42. Protipožiarne dvere EL 30 Petrovičová 
Výmena pôvodných v RS dverí 
za protipožiarne dvere typu 
EL 30 

zabezpečenie reg. Strediska 
(RS) pred požiarom. 

250 

pôvodné dvere, 
obyčajné bytové 
dvere so sklen. 
výplňou. 

0 započítané v položka 32. 

     
123400 

 
49350 

 

         

 

Pozn.                                                                                                                                  
riešenie bude podmieňovať stavom financií v roku 2022 
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2021 Návrhy projektov financovaných z rozpočtu STM /BEZ PP/ 
 

       

       Odborná činnosť Žiadané z rozpočtu STM Schválené ........ 
    Odborná ochrana a bezpečnosť zbierkových predmetov 22 800 9100 
    Metodická činnosť 1 600 600 
    Edičná činnosť 3 100 2500 
    Knižnica a archív 300 300 
    Prezentačná činnosť 59 300 40200 
    

Sprievodné aktivity propagácia 19 710 9250 
    

Spolu: 106810 61950 
    

       

       Vedecko výskumná činnosť 23 800 8100 
    

Spolu: 23800 8100 
    

       

       
Iné 121 400 49350 

    
Spolu: 121400 49350 Riešenie podľa stavu financií v roku 2022 
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Príloha č. 2 Plánu hlavných úloh STM na rok 2022 

 

Plán odborného ošetrovania zbierkových predmetov v správe Slovenského technického múzea 

na rok 2022 

 

 

Konzervátorské pracovisko Košice, Hlavná 88 

P.č. Prír. Číslo Evid. Číslo Názov ZP 
Vyžadované odborné 

ošetrenie 
Požad. termín 

ošetrenia 

1. 1979/00069 Fy 01102 Kukátko stereoskopické reštaurovanie priebežne  

2. 2019/00170 Zt 00004 Kreslo zubárske reštaurovanie priebežne  

3. bez.č.   Anestetický prístroj N5 konzervovanie január-marec 22 

4. bez.č.   
Anestetický prístroj N7+ ventilátory 
Chirolog 1+4, Elvent 

konzervovanie 
január-marec 22 

5. bez.č.   Ventilátor Bird Mark 8 (2ks) konzervovanie január-marec 22 

6. bez.č.   Servoventilátor Alfa Chirana  konzervovanie január-marec 22 

7. bez.č.   Servoventilátor 300 Siemens Elema konzervovanie január-marec 22 

8. bez.č.   Chirapulz Chirana - UPV+ masáž srdca konzervovanie január-marec 22 

9. bez.č.   Ventilátor EDAM Chirana  konzervovanie január-marec 22 

10. bez.č.   Odsávačka Chirana konzervovanie január-marec 22 

11. bez.č.   Perfuzor Secura B. Braun konzervovanie január-marec 22 

12. bez.č.   Ventilátor Engstrom konzervovanie január-marec 22 

13. bez.č.   Ventilátor Chirolog 1      (2 ks) konzervovanie január-marec 22 

14. bez.č.   
Anestetický prístroj N6+ odparovač 
Fluotec Mark 2+ Chirolog 4 
 

konzervovanie 
január-marec 22 

15. bez.č.   Ventilátor NZ 03 konzervovanie január-marec 22 

16. bez.č.   
Servoventilátor 900B Siemens 
ELEMA+ETCO2+mechanika dýchania 

konzervovanie 
január-marec 22 

17. bez.č.   Ventilátor Bird Mark 4 konzervovanie január-marec 22 

18. bez.č.   Defibrilátor + Pacemaker Theracard konzervovanie január-marec 22 

19. bez.č.   Odparovače na halothan Vapamasta konzervovanie január-marec 22 

20. bez.č.   Pružinová pumpa Bivona Springfuzor konzervovanie január-marec 22 

21. bez.č.   Ombredan - aneztézia (2ks) reštaurovanie január-marec 22 

22. bez.č.   EKG - kufrík konzervovanie január-marec 22 

23. bez.č.   Oxfordský odparovač v kufríku konzervovanie január-marec 22 

24. bez.č.   Oxymeter transkutánny  konzervovanie január-marec 22 

25. bez.č.   Kovová tvárová maska konzervovanie január-marec 22 

26. bez.č.   Kardiotachometer Chirana konzervovanie január-marec 22 

27. bez.č.   Odparovač pre halotan /éter konzervovanie január-marec 22 

28. bez.č.   Defibrilátor Lifepak 13 Medrotronic konzervovanie január-marec 22 

29. bez.č.   Craniopress Kalas konzervovanie január-marec 22 

30. bez.č.   Odparovač Enfire konzervovanie január-marec 22 

31. bez.č.   Prietokometer na kyslík, N20 konzervovanie január-marec 22 

32. bez.č.   Vzduchovod kovový ústny konzervovanie január-marec 22 

33. bez.č.   Ambu vak + tvárová maska konzervovanie január-marec 22 

34. bez.č.   
Odparovač na halotán v drevenom boxe 
MEDI 

konzervovanie 
január-marec 22 

35. bez.č.   Pumpa na podávanie enterálnej výživy konzervovanie január-marec 22 

36. bez.č.   Perfuzor LD 20 (2ks) konzervovanie január-marec 22 

37. bez.č.   Defibrilátor BPD 13 Chirana konzervovanie január-marec 22 

38. bez.č.   Odparovač na éter konzervovanie január-marec 22 

39. bez.č.   Vzduchovod nosový prýžový konzervovanie január-marec 22 

40. bez.č.   Vzduchovod ústny prýžový konzervovanie január-marec 22 

41. bez.č.   Tvárová maska prýžová čierna konzervovanie január-marec 22 
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P.č. Prír. Číslo Evid. Číslo Názov ZP 
Vyžadované odborné 

ošetrenie 
Požad.termín 

ošetrenia 

42. bez.č.   Bainov okruh konzervovanie január-marec 22 

43. 2020/00123 Zt 00009 Figurína resuscitačná - model reštaurovanie január-marec 22 

44. 1988/00135 Ch 00403 Polarimeter Simplex konzervovanie január-marec 22 

45. 1998/00152 Ch 00500 Prístroj inhalačný konzervovanie január-marec 22 

46. 2007/00124 Ch 00537 Inhalátor Humana konzervovanie január-marec 22 

47. 2012/00047 Ch 00546/1 Injekčné striekačky konzervovanie január-marec 22 

48. 2012/00047 Ch 00546/2 Injekčné striekačky konzervovanie január-marec 22 

49. 1984/00108 Fy 01181 Tlakomer ortuťový konzervovanie január-marec 22 

50. 1984/00109 Fy 01182 Fonendoskop konzervovanie január-marec 22 

51. 2012/00025 Fy 01351  Váha lekárska konzervovanie január-marec 22 

52. 41/77 Ko 00467 Kováčske náradie             (50 ks) konzervovanie priebežne  

53. 1947/07814 Ko 00399 Reprodukcia konzervovanie priebežne  

54. 1947/07815 Ko 00400 Reprodukcia konzervovanie priebežne  

55. 1947/07816 Ko 00401 Reprodukcia konzervovanie priebežne  

56. 1947/07817 Ko 00402 Reprodukcia konzervovanie priebežne  

57. 1947/07818 Ko 00403 Reprodukcia konzervovanie priebežne  

58. 1947/07819 Ko 00414 Reprodukcia konzervovanie priebežne  

59. 1980/00133 Ko 00536 Hák konzervovanie priebežne  

60. 1992/00032 Ko 00609 Zápustka  konzervovanie priebežne  

61. 1992/00033 Ko 00610 Hlavičkár konzervovanie priebežne  

62. 1993/00059 Ko 00650 Sekáč za studena konzervovanie priebežne  

63. 1993/00060 Ko 00651 Sekáč za studena konzervovanie priebežne  

64. 1993/00061 Ko 00652 Sekáč za studena konzervovanie priebežne  

65. 1993/00062 Ko 00653 Sekáč konzervovanie priebežne  

66. 1993/00063 Ko 00654 Priebojník štvorcový konzervovanie priebežne  

67. 1993/00064 Ko 00655 Struhák na kopytá konzervovanie priebežne  

68. 1993/00065 Ko 00656 Závitnica konzervovanie priebežne  

69. 1993/00066 Ko 00657 Vratidlo konzervovanie priebežne  

70. 1993/00067 Ko 00658 Vrták konzervovanie priebežne  

71. 1993/00069 Ko 00660 Kolečko konzervovanie priebežne  

72. 1993/00070 Ko 00661 Podstavec konzervovanie priebežne  

73. 1993/00071 Ko 00662 Kovaný kríž konzervovanie priebežne  

74. 1993/00072 Ko 00663 Hákové kliešte konzervovanie priebežne  

75. 1993/00073 Ko 00664 Kliešte "vlčia tlama" konzervovanie priebežne  

76. 1993/00074 Ko 00665 Kliešte "vlčia tlama" konzervovanie priebežne  

77. 1993/00075 Ko 00666 Hákové kliešte konzervovanie priebežne  

78. 1993/00076 Ko 00667 Kliešte "vlčia tlama" konzervovanie priebežne  

79. 1993/00077 Ko 00668 Pechovacie kliešte konzervovanie priebežne  

80. 1993/00078 Ko 00669 Pechovacie kliešte konzervovanie priebežne  

81. 1993/00079 Ko 00670 Nožnice na plech konzervovanie priebežne  

82. 1993/00080 Ko 00671 Kliešte na kovanie čapov konzervovanie priebežne  

83. 1993/00082 Ko 00672 Čap konzervovanie priebežne  

84. 1993/00085 Ko 00676 Oko reťaze (2 ks) konzervovanie priebežne  

85. 1993/00097 Ko 00688 Kovanie konzervovanie priebežne  

86. 1993/00099 Ko 00690 Pluhový nôž konzervovanie priebežne  

87. 1993/00100 Ko 00691 Rukoväť konzervovanie priebežne  

88. 1947/01701 Ba 00074 Plaketa konzervovanie priebežne  

89. 1947/01735 Ba 00102 Okrúhla pečať zo španielskeho vosku reštaurovanie priebežne  

90. 1947/01750 Ba 00113/1 Kahanec kombinovaný  konzervovanie priebežne  

91. 1947/01750 Ba 00113/2 Kahanec uzavretý konzervovanie priebežne  

92. 1947/01750 Ba 00113/4 Kahanec uzavretý konzervovanie priebežne  

93. 1947/01750 Ba 00113/5 Kahanec uzavretý liatinový konzervovanie priebežne  

94. 1947/01750 Ba 00113/6 Kahance koncovitý medený konzervovanie priebežne  

95. 1947/01750 Ba 00113/12 Kahanec mosadzný uzavretý konzervovanie priebežne  

96. 1974/12018 Ba 00758 Karbidová lampa konzervovanie priebežne  

 97. 1977/00062 Ba 00856 
Kondenzátorová roznetnica 
 

konzervovanie priebežne  
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P.č. Prír. Číslo Evid. Číslo Názov ZP 
Vyžadované odborné 

ošetrenie 
Požad.termín 

ošetrenia 

98. 1980/00072 Ba 00894 Odmrazovacia nádoba na trhaviny reštaurovanie priebežne  

99. 1981/00144 Ba 00910/1 Vŕtna tyč Bizon konzervovanie priebežne 

100. 1981/00144 Ba 00910/2 Nástavec pre vŕtnu tyč Bizon konzervovanie priebežne 

101. 1982/00015 Ba 00914 Kyslíkový dýchací prístroj CH 146 konzervovanie priebežne  

102. 1982/00016 Ba 00915 Kyslíkový dýchací prístroj CH255 konzervovanie priebežne  

103. 2018/00175 Ba 01016 Petrografická vzorkovnica konzervovanie priebežne  

104. 2019/00081 Ba 01019 Prilba "korytnačka" Pertinax konzervovanie priebežne  

105. 2019/00175 Ba 01020 Lajchtár konzervovanie priebežne  

106. 2019/00176 Ba 01022 
Skrinka z Freiberskej clony (lampa) 
 

reštaurovanie priebežne  

107. 1970/10961 Hu 01123/2 Nožnice na plech konzervovanie priebežne  

108. 1990/00122 Hu 01544 Výkovok na LKT konzervovanie priebežne  

109. 1990/00123 Hu 01545 Výkovok na LKT konzervovanie priebežne  

110. 1990/00125 Hu 01547 Výkovok na traktor ÚR II. konzervovanie priebežne  

111. 1990/00126 Hu 01548 Výkovok na LKT konzervovanie priebežne  

112. 1990/00127 Hu 01549 Výkovok na motor 170 DR konzervovanie priebežne  

113. 1990/00128 Hu 01550 Výkovok na motor 170 DR konzervovanie priebežne  

114. 1990/00129 Hu 01551 Výkovok na UR II - vačka konzervovanie priebežne  

115. 1990/00131 Hu 01553 Výkovok na vlek Tatrapoma konzervovanie priebežne  

116. 2006/00040 Hu 02379 Sekera kresacia tesárska konzervovanie priebežne  

117. 1990/00135 Hu 01557 Konzola na motor konzervovanie priebežne  

118.  2021/00086 Hu 02438 Teleso topné konzervovanie priebežne  

119. 2020/00190 Hu 02434 Poklop liatinový konzervovanie priebežne  

120. 1982/00015 Geo 00286 Teodolit Süss reštaurovanie priebežne  

121. 1948/00498 Geo 00098 Klince meračské reštaurovanie priebežne  

122. 1979/00081 Geo 00803 Prístroj na reštitúciu leteckých snímok iba stôl, reštaurovanie priebežne  

123. 2020/00189 Geo 00946 Reliéfna mapa konzervovanie priebežne  

124. 2016/00105 Str 00886 
Závitorez - vrátidlo kľúč na rezanie závitov 
 

konzervovanie priebežne 

125. 2014/00166 Str 00858 Kovoobrábací sústruh konzervovanie priebežne 

126. 1952/03562 Ho 00078 Hodiny kameninové reštaurovanie priebežne  

127. 1954/03886 Ho 00085 Hodiny nástenné rámové reštaurovanie priebežne  

128. 1979/00019 Ho 00401 Hodiny nástenné kyvadlové reštaurovanie priebežne  

129. 1984/00179 Ho 00483 Hodiny stolové Jog Georg Paschuth reštaurovanie priebežne  

130. 1950/03326 Ho 00072 Hodiny stolové  reštaurovanie priebežne  

131. 1952/03570 Ho 00079 Hodiny francúzske reštaurovanie priebežne  

132. 1958/06980 D 00969 Ampérmeter konzervovanie priebežne  

133. 1958/07294 D 01059 Teplomer elektrický konzervovanie priebežne  

134. 1956/05791 D 01355 Transformátor  konzervovanie priebežne  

135. 1957/06151 D 01356 Motor Saja D.R.P. konzervovanie priebežne  

136. 1970/10958 D 01424 Gramorádio Ljuks konzervovanie priebežne  

137. 1973/11699 D 01475 Lampa oblúková diferenciálna konzervovanie priebežne  

138. 1956/05895 D 00851 Valec pre fonograf konzervovanie priebežne  

139. 1956/05909 D 00865 Valec pre fonograf konzervovanie priebežne  

140. 1948/00647 D 00208 Zvukovka gramofónu konzervovanie priebežne  

141. 1952/00362 D 00219 Rádio Standard konzervovanie priebežne  

142. 1975/12765 D 00516 Gramofón Supraphon model S15 konzervovanie priebežne  

143. 1984/00168 D 01652 Rádio Philips Arioso konzervovanie priebežne  

144. 1984/00082 D 01676 Rádio Melophon Tesla 608A konzervovanie priebežne  

145. 1985/00154 D 01695 Gramorádio Koncert 1012A konzervovanie priebežne  

146. 1988/00030 D 01743 Rádioprijímač Kongres konzervovanie priebežne  

147. 1988/00040 D 01753 Rádio Philips 56A konzervovanie priebežne  

148. 1988/00041 D 01754 Rádioprijímač Chorál Telefunken konzervovanie priebežne  

149. 1988/00099 D 01775 Rádioprijímač Telefunken 166WK konzervovanie priebežne  

150. 1988/00101 D 01777 Rádio ARIE/Telefunken konzervovanie priebežne  

151. 1988/00103 D 01779 
Rádio W 14 Siemens 
 

konzervovanie priebežne  
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P.č. Prír. Číslo Evid. Číslo Názov ZP 
Vyžadované odborné 

ošetrenie 
Požad.termín 

ošetrenia 

152. 1989/00074 D 01864 Gramofón amatérskej konštrukcie konzervovanie priebežne  

153. 1989/00076 D 01866 Rádio Blaník - Tesla 605A konzervovanie priebežne  

154. 1990/00332 D 01902 Rádio Rondo Tesla 522A konzervovanie priebežne  

155. 2015/00180 E 01836 Rádioprijímač Tesla 605A Blaník konzervovanie priebežne  

156. 2013/00027 E 01710 Rádioprijímač stavebnica konzervovanie priebežne  

157. 2012/00021 E 01697 Rozhlasový prijímač Simfonia R-RG61 konzervovanie priebežne  

158. 1995/00220 E 01571 Stopky elektrické TS1 konzervovanie priebežne  

159. 1991/00194 E 01018 Rádio Hornyphon konzervovanie priebežne  

                                                                            Počet kusov spolu:  211 ks 

 

Konzervátorské pracovisko Košice, STM-Múzeum letectva 

P.č. Prír. číslo Evid. číslo Názov ZP 
Vyžadované odborné 

ošetrenie 
Požad. termín 

ošetrenia 

1. 2016/00096 L01264 Vrtuľník Mi - 8 PS9 č.2839 

Nástrek trupu, kompletné 
reštaurovanie reduktora 
vrtuľníka,rotorových listov 
a pilotného priestoru. 

priebežne 

2. 
ZP VHU-

Bratislava 
  Lietadlo L-39 V Albatros reštaurovanie priebežne 

3. 1951/03018 L 00659 Regulátor obrátok reštaurovanie priebežne 

4. 1951/02889 L 00587 Regulátor konzervovanie priebežne 

5. 1951/03015 L 00747 Skriňa kľuková konzervovanie priebežne 

6. 2003/00037 L 00976 Lietadlo AVIA BH-9 konzervovanie priebežne 

7. 2005/0013 L 01030 Maketa lietadla SPAD S XII konzervovanie priebežne 

                                                                              Počet kusov spolu:  7 ks 

 

Pracovisko Bratislava, STM-Múzeum dopravy 

P.č. Prír. Číslo Evid. Číslo Názov ZP 
Vyžadované odborné 

ošetrenie 
Požad. termín 

ošetrenia 

      
                                                                             

                                                                             Počet kusov spolu: 0 ks 
  
  
  

 

Dodávateľsky riešené odborné ošetrenie (STM – MD) 

P.č. Prír. Číslo Evid. Číslo Názov ZP 
Vyžadované odborné 

ošetrenie 
Požad. termín 

ošetrenia 

1. 2014/00008 DB-Z 00074 Remorkér Šturec 

prioritný projekt  
"Lodné múzeum  
Ľ.Štúr / Šturec - IV.  
etapa 

priebežne 

2.   
Priebežná údržba rušňov vystavených 
na koľajisku od spoločnosti Cargo 

konzervovanie 
Naplnenie zmluvy o 
výpožičke 

Priebežne 
(len v prípade 

prevedenia 
ošetrenia 

zamestnancami 
STM)  

                                                                             
                                                                             Počet kusov spolu: 1 ks 
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V Košiciach, dňa 06. 01. 2022 

Vypracovala: Monika Jahodová, koordinátor odb. ošetrovania zb. predmetov 
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 Príloha č. 3 Plánu hlavných úloh STM na rok 2022 
 
 
 

 

  PREDBEŽNÝ ZOZNAM  PLÁNOVANÝCH VÝSTAV STM NA ROK 2022 
P.č. Názov  výstavy + krátka anotácia Termín Zodpovedná 

osoba /STM/ 
Výstavný 
priestor 

Účasť  
STM  

Poznámka 

1. Inštalácia najnovších prírastkov  do 
zbierkového fondu STM (2020 -21). 
 

apríl – máj 
2022 

NPaS, NOČ, 
kurátori, výst. 
ref. 

Hlavná 88 500   Výstava najnovších prírastov 
z akvizičnej činnosti STM. 

2. „ Ako na obláčiku“ alebo 
„Tvoj pokojný spánok patrí inému“ 
Štatutárna výstava STM. 

Apríl 2022 kurátor Zt, 
výst. ref. 

Hlavná 88 4000  Výstava s témou anestetickej a 
dýchacej techniky, iniciatíva prišla 
zo strany I. kliniky anestéziológie a 
intenzívnej medicíny (I. KAIM) 

UNLP v Košiciach  (čerpanie 

financií z PP edičná činnosť a 
výstupy VVČ) 

3. Výstava k 100. výročiu založenia 
Dunajplavby  
Vodná doprava a transport tovaru na 
slovenskej úseku Dunaja. 

jún 2022 –
september 
2023 

kurátor DB-Z STM - MD 15 000    Nosná výstava, približuje význam 
slovenského úseku Dunaja v rámci 
medzinárodnej vodnej dopravy a 
transportu  (prostriedky  čerpané 
z PP) 

4. Výstava fotografií na peróne „Mosty 
na Dunaji“   
Výstava fotografií s dopravnou 
tematikou  

jún 2022 –
september 
2023 

kurátor DB-D, 
kurátor DB-Z 

STM - MD 300   Tlač fotografií do rámikov (cca 36 
ks, do rámikov formátu 50 cm x 70 
cm), tlač sprievodného plagátu 

5. „Železiarne srdce priemyslu“ 
V spolupráci s PÚSR, Českým spolkom 
v Košiciach, US-Steel Košice 

október 
2022 

kurátor Hu Hlavná 88 1000 Výstava fotografií Viktora Máchu 
obohatená o zbierkové predmety 
STM 

6. Výstava pri príležitosti vydania 
prvého štatútu STM „75 x STM“ „75x  
z vášho života“ 
Výstava pri príležitosti 75 výročia 
vydanie prvého štatútu STM. 

jún 2022 GR, NOČ, 
MPaS, kurátori 

Hlavná 88 10 000  Fyzicko – virtuálnu výstavu v STM 
Košice (prostriedky  čerpané z PP) 

7. Výstavu "100  výročie  narodenie Ing. 
J. Vlčka" v STM-Múzeu   Letectva. 
Výstava pri príležitosti 20. výročia 
založenia Múzea letectva. 

jún 2022 R-ML,kurátor L                          STM - ML 10 000 Výstava pri príležitosti výročia 
narodenie konštruktéra lietadla L -
39 (L-39) a 20. výročia STM – ML 
(prostriedky  čerpané z PP) 

         SPOLU       40 800 €   

 
    

 
  V Košiciach,  

   
 

  Vypracoval: Mgr. Ján Melich, námestník GR pre marketing 
 


