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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Pobočky
a vysunuté pracoviská:

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM
Hlavná 88, 040 01 Košice

STM-Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 811 05 Bratislava
STM-Múzeum letectva, Letisko, 041 75 Košice
Múzeum J. M. Petzvala, Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej,
Štósska 14, 044 25 Nižný Medzev
Kaštieľ v Budimíre, 044 43 Budimír
Národná kultúrna pamiatka Solivar, Zborovská 2/A, 080 05 Prešov
Hámor v Medzeve, Štósska 68, 044 25 Medzev
MEBAC – Expozícia História baníctva na Spiši, Nábr. Hornádu 14,
052 01 Spišská Nová Ves

Zriaďovateľ:

Ministerstvo kultúry SR

Zriaďovacia listina:
IČO:

MK-1426/2010-10/5882
v znení Rozhodnutia č. MK-2767/2015-110/13883
31297111

Dátum zriadenia:
Forma hospodárenia:

20. jún 1947
príspevková organizácia

Štatutárny zástupca:

Ing. Eugen L a b a n i č

Členovia vedenia:

Ing. Eugen Labanič
generálny riaditeľ STM

Mgr. Zuzana Šullová
námestníčka GR pre odbornú činnosť

Mgr. Ján Melich
námestník GR pre marketing a prezentáciu

Ing. Slavomír Jenčík
námestník GR pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť

Ing. Ernest Huska
riaditeľ STM-Múzea dopravy

Ing. Miroslav Hájek
riaditeľ STM-Múzea letectva

JUDr. Helena Žuffová
tajomníčka

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

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

Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová
vedúca oddelenia prezentácie

Telefón:
Fax:
E-mail:
Web stránka:
3

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

Hlavné činnosti STM
-

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

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslanie Slovenského technického múzea
Slovenské technické múzeum (STM) je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť
dejín techniky a exaktných vied. Sleduje a dokumentuje vývoj vedy a techniky vo svete v komparácii
s vývojom vedy a techniky na Slovensku. Plní funkciu odborno-metodického a koordinačného pracoviska
pre múzeá technického zamerania v Slovenskej republike. Základným poslaním múzea je na základe
prieskumu a vedeckého výskumu vykonávať základné odborné múzejné činnosti, a to získavať, vedeckými
metódami zhodnocovať, skúmať, ochraňovať, využívať a prezentovať zbierkové predmety, zbierky
a dokumentačné materiály viažuce sa ku komplexnej dokumentácii dejín a vývoja vedy a techniky, výroby,
priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a k podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy
a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. Zbierkové predmety, odbornú dokumentáciu k nim
a poznatky získané ich odborným spracovaním prezentuje najmä prostredníctvom stálych expozícií
a krátkodobých výstav, vlastnej publikačnej, vzdelávacej a prednáškovej činnosti doma i v zahraničí
a ďalšími kultúrno-výchovnými aktivitami určenými pre najširšiu verejnosť, vrátane detí a mládeže.
Vo svojej špecializácii sa zameriava na starostlivosť o vybrané technické pamiatky vedy, výroby a techniky
na území SR. Poskytuje informačné, odborno-poradenské a ďalšie odborné služby.

Strednodobý výhľad Slovenského technického múzea
V súlade so všeobecnou definíciou poslania múzejnej inštitúcie, ako aj platnými legislatívnymi predpismi
definujúcimi výkon základných odborných múzejných činností, Slovenské technické múzeum sústreďuje
svoju pozornosť a čiastkové ciele v jednotlivých oblastiach činnosti na vytvorenie podmienok a následne
výkon odbornej správy a budovania zbierkového fondu, odbornej ochrany a sprístupňovania spravovaného
kultúrneho dedičstva. Náležitú pozornosť venuje starostlivosti o nehnuteľné kultúrne pamiatky vo svojej
správe.
V nadväznosti na výsledky činnosti v predchádzajúcom období, a zároveň vychádzajúc z reálnych
priestorových, finančných a personálnych možností, sústredí Slovenské technické múzeum svoju pozornosť
v strednodobom horizonte na plnenie nasledovných cieľov:
riadenie a organizácia práce, hospodárenie
- prehľadné a efektívne využitie verejných financií
- zavedenie projektového riadenia a financovania aktivít súvisiacich so základnými odbornými
činnosťami a aktivít v rámci prezentačnej činnosti
- transparentné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu a vlastnými príjmami
obnova a rekonštrukcia spravovaného nehnuteľného majetku štátu
- rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov z fondov ES, ROP PO 3
- rekonštrukcia Kaštieľa Budimír v rámci fondov ES, ROP PO 3 (II. etapa)
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budovanie a odborná správa zbierkového fondu
- prehodnocovanie súčasného systému zbierkového fondu s ohľadom na vývoj vo vede a technike
- výkon akvizičnej činnosti s dôrazom na nadobúdanie predmetov mimoriadnej vedeckej, historickej
a kultúrnej hodnoty, dokumentujúcich vývoj vedy, výroby a techniky na Slovensku s dôrazom na
druhú polovicu 20. storočia
- zlepšovanie odborného uloženia zbierkových predmetov v súlade so spracovaným materiálom
Optimalizácia trvalého odborného uloženia zbierok v správe STM vychádzajúcim z podrobnej
analýzy stavu depozitárnych priestorov
- pokračovanie v realizácii projektu vybudovania veľkoplošného depozitára v STM-Múzeu letectva
- pokračovanie v systematickej rekatalogizácii záznamov elektronickej evidencie spravovaných
zbierkových predmetov a budovaní múzejného tezauru, najmä predmetových a pojmových hesiel
súvisiacich so špecializáciou múzea
- pokračovanie v činnostiach nadväzujúcich na národný projekt Digitálne múzeum
odborná ochrana zbierkových predmetov
- postupná revitalizácia konzervátorského a reštaurátorského pracoviska v STM Košice a pracovísk
v STM-Múzeu letectva a STM-Múzeu dopravy, určených pre výkon konzervovania zbierkových
predmetov
- vytváranie podmienok pre výkon konzervátorskej praxe v súlade s internými metodickými
materiálmi

-

-

-

-

vedeckovýskumná činnosť
vedecký výskum dejín a vývoja odborov hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, elektrotechnika,
energetika, doprava /železničná a automobilová/, letectvo, najmä v období od 20. storočia po
súčasnosť s dôrazom na identifikovanie významných medzníkov a dostupných autentických
hmotných dokladov – symbolov daných skutočností, ako podklad pre akvizičnú činnosť i následné
prípadné zmeny systému zbierkového fondu STM
výskum zameraný na vývoj a metódy geodézie, kartografie, metódy statického a dynamického
záznamu obrazu a v rámci sledovanej problematiky vyvinutých technických prostriedkov, s dôrazom
na 20. storočie až súčasnosť
dokumentácia hlavných smerov vývoja vybraných prírodných vied – fyzika, chémia, astronómia
a selekcia potenciálnych hmotných dokladov – symbolov dokumentovaných skutočností
s možnosťou ich nadobudnutia a uchovania ako múzejných zbierkových predmetov, prioritne
prístrojovej techniky
riešenie vedecko-výskumných úloh s reálne využiteľnými výstupmi v expozičnej činnosti a pri tvorbe
vlastných výstav
zintenzívnenie publikačnej činnosti ako čiastkového výstupu riešeného vedeckého výskumu
zvýšenie vedeckej úrovne výkonov základných odborných činností
výskum publika, vrátane potenciálnych návštevníkov STM

expozičná a výstavná činnosť
- príprava múzejnej prezentácie histórie riečnej dopravy a lodnej prepravy na Slovensku v objekte
Remorkér Šturec
- pokračovanie v revitalizácii a rekonštrukcii expozícií starších ako 10 rokov
- odborná príprava rozšírenia expozície zameranej na dejiny baníctva a historickú banskú techniku
v objekte Hlavná 88, Košice o tematiku "hnedouhoľné baníctvo"
- príprava múzejnej prezentácie problematiky histórie vývoja televíznej techniky, resp. komplexné
riešenie expozičného celku v objekte Hlavná 88, III. podlažie, momentálne venovaného vývoju
písacích strojov a mechanizácii písma, dejinám fyziky na Slovensku, prenosu správ na diaľku
a záznamu a reprodukcii zvuku a obrazu
- expozičné riešenie problematiky histórie merania času v objekte Kaštieľ Budimír
- dobudovanie expozičného celku v STM-Múzeu letectva, príprava expozície v objekte Hangár č. 5
zameranej na československé letectvo
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-

príprava a tvorba nových expozícií s výraznejším začlenením IT, ako aj spracovaním vybraných častí
s dôrazom na možnosť interaktívnych foriem ich prehliadky
v rámci výstavnej tvorby výraznejšie využívanie medziinštitucionálnej a medziodborovej spolupráce
využívanie výstupov projektov zameraných na digitalizáciu zbierok

marketing a práca s návštevníkmi
- vytvorenie marketingovej stratégie STM
- vytvorenie stálej a pravidelnej ponuky kultúrno-vzdelávacích programov pre rôzne cieľové skupiny
návštevníkov
- rozvoj kultúrno-vzdelávacej činnosti vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež v Košiciach
edičná činnosť
- doplnenie ponuky propagačných materiálov s komplexnými informáciami o STM
- vytvorenie podmienok pre vydávanie odborného periodika
- kontinuálne pokračovanie vo vydávaní súhrnného informačného formátu STM Aktuálne

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a STM uzatvorili dňa 28. 11. 2014 kontrakt pod číslom
MK – 961/2014-340/19582. Kontrakt bol uzatvorený na poskytovanie verejných služieb a realizáciu
nasledovných činností:
•
•
•
•

Realizácia základných odborných činností
Sprístupňovanie zbierkových predmetov a vedomostí o nich prostredníctvom expozícií, výstav
a sprievodných podujatí, tvorba nových expozícií a výstav
Správa a prevádzka
Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych podujatí

Stručné hodnotenie úloh vyplývajúcich z kontraktu
V roku 2015 STM realizovalo aktivity zamerané na systematické budovanie zbierkového fondu, jeho
odbornú ochranu a sprístupňovanie prostredníctvom 3 múzeí a 5 pobočiek vo vlastných objektoch
a 1 vysunutej expozície v prenajímaných objektoch.
V priebehu roka 2015 boli odborné činnosti múzea zásadne ovplyvnené národným projektom Digitálne
múzeum (OPIS PO 2). V súlade so Zmluvou o nájme č. 03/2011/OP uzatvorenou medzi STM a Múzeom SNP
dňa 23. 12. 2013, v ktorej sa STM zaviazalo poskytnúť za účelom digitalizácie 3 000 múzejných zbierkových
predmetov z vlastných zbierok, sa v roku 2015 v priestoroch STM kontinuálne pokračovalo
s vizualizáciou a súvisiacimi činnosťami (premiestňovanie, manipulácia, ošetrovanie). V sídle STM na Hlavnej
ul. v Košiciach snímanie prebiehalo od mesiaca október 2014 do mesiaca apríl 2015, následne časť
zbierkových predmetov z fondu STM bola prevezená a snímaná v objektoch Východoslovenského múzea
v Košiciach. V mesiacoch jún, júl a október 2015 sa pokračovalo v snímaní zbierkových predmetov
v priestoroch STM-Múzea letectva v Košiciach. V mesiaci október boli snímané zbierkové predmety
v lokalite STM-Múzeum dopravy v Bratislave.
Do procesov súvisiacich so snímaním zbierkových predmetov boli zapojení všetci pracovníci úseku
odborných činností, pracovníci referátu odbornej ochrany zbierkového fondu, pracovníci STM-Múzea
letectva, kurátori STM-Múzea dopravy a vybraní pracovníci úseku marketingu, prezentácie a služieb.
Náročná manipulácia so zbierkovými predmetmi (dislokácia a zvozy zbierkových predmetov z 5 lokalít,
veľkorozmernosť), vizuálne charakteristiky (vlastnosti ovplyvňujúce možnosti použitia technológií
snímania), ako aj nároky na plnenie množstevných kvót nasnímaných predmetov si vyžiadali maximálnu
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súčinnosť všetkých zainteresovaných. Aktivity ovplyvnili chod celého múzea, vrátane návštevníckej
prevádzky.
K 30. 10. 2015 bolo nasnímaných celkovo 3 035 zbierkových predmetov (2 984 trojrozmerných a 51
dvojrozmerných), z ktorých bolo v rámci projektu ošetrených 447 ks. Zostatok, t. j. 2 588 zbierkových
predmetov bolo ošetrených v rôznom rozsahu kurátormi a pracovníkmi konzervátorského pracoviska STM.
Celkové príjmy za nájom zbierkových predmetov činili 62 636 Eur. Náklady STM súviasiace so snímaním
zbierkových predmetov boli 10 708,73 Eur (energie, materiál na odborné ošetrenie zbierkových predmetov,
PHM a osobné náklady). V nákladoch nie sú zohľadnené straty z príjmov za vstupné z dôvodov ovplyvnenia
návštevníckej prevádzky (uzatvorenie časti 1 expozície a priestorov pre prednáškovú činnosť a výstavy
v objekte Hlavná 88, Košice v trvaní 7 mesiacov a uzatvorenie 1 expozície v STM-Múzeu letectva v trvaní 1
mesiac). Zo strany Múzea SNP, ako nájomcu ZP za účelom digitalizácie, bol v mesiaci september 2015
refundovaný materiál na konzervovanie 447 ks predmetov vo finančnej hodnote 533,79 Eur. Zisk
z digitalizácie vo výške 51 927,27 Eur bol, oproti pôvodným zámerom jeho investovania do zlepšenia
podmienok na výkon odborných činností, použitý v dôsledku nedostatočného príspevku na prevádzku
múzea na úhradu bežných platieb a poplatkov.

Zabezpečovanie výkonu základných odborných činností
V rámci akvizičnej činnosti v roku 2015 nadobudlo STM do zbierkového fondu celkovo 275 prírastkov, čo
predstavuje nárast fondu o 406 kusov zbierkových predmetov. Komisia na tvorbu zbierok, zasadajúca trikrát
– v mesiacoch jún, október a november 2015, posúdila celkovo 306 návrhov na nadobudnutie. Zbierkový
fond bol rozšírený o 178 ks predmetov nadobudnutých kúpou, 121 ks vlastným prieskumom, 102 ks darom
a 5 ks prevodom. V akvizičnom zámere na rok 2015 avizovalo STM potrebu 84 500 Eur na pokrytie nárokov
nadobudnutia zbierkových predmetov kúpou. Zriaďovateľom bola akvizičná činnosť STM dotovaná v rámci
prioritných projektov v sume 30 000 Eur.
Odborná správa zbierkového fondu sa sústredila na systematickú evidenciu zbierkových predmetov, ktorá
je v súlade s legislatívou SR realizovaná prostredníctvom elektronického katalogizačného systému,
konkrétne ESEZ 4G. Prioritne boli dopĺňané povinné údaje o zbierkových predmetoch zaradených do
digitalizácie v rámci národného projektu Digitálne múzeum, zároveň katalogizované prírastky z roku 2013,
2014 a priebežne aj z roku 2015. V sledovanom období bolo vytvorených 614 katalogizačných záznamov
a 2 858 bolo zmenených. Systematicky boli dopĺňané aj obrazové záznamy zbierkových predmetov, do
databázy ESEZ 4G bolo priradených 783 digitálnych obrázkov.
V rámci odborných revízií zbierkového fondu boli v roku 2015 (2. rok päťročného cyklu) realizované celkovo
3 čiastkové revízie, konkrétne riadne odborné revízie zbierok Foto-kino a Kováčstvo, mimoriadna odborná
revízia zbierky Baníctvo, časť Solivarníctvo. Plánovaná revízia zbierky Hodinárstvo bola z objektívnych
dôvodov presunutá na I. štvrťrok 2016. Celkovo bol revidovaný aktuálny fyzický stav 12 937 ks zbierkových
predmetov. Nedoriešené zostávajú závery mimoriadnych čiastkových revízií zbierok Fyzika a Chémia, ktorá
sa uskutočnila v závere roku 2014 z dôvodu zmeny kurátorky (dlhodobá PN pôvodnej kurátorky). V štádiu
riešenia je náležité administratívne ukončenie predošlého cyklu komplexnej odbornej revízie zbierkového
fondu STM (2010 – 2013).
V rámci odborného uloženia zbierok STM pretrváva neuspokojivý stav, v niektorých prípadoch prerastajúci
do havarijného. Prekročená kapacita priestorov, ich nedostatočné vybavenie úložným mobiliárom,
prístrojovou technikou na sledovanie a záznam mikroklimatických podmienok boli ako zásadné atribúty
vytvorenia podmienok pre správne uloženie zbierok vyhodnotené v roku 2013. Na základe toho bol
spracovaný Návrh pre optimalizáciu trvalého uloženia zbierok STM. V súlade s týmto dokumentom boli
konkretizované nevyhnutné potreby na dovybavenie existujúcich depozitárov o meraciu techniku, úložný
mobiliár, manipulačnú techniku apod. Plánované vybavenie depozitárov a nákup jednoduchej manipulačnej
techniky je opakovane odsúvaný z dôvodu nedostatku financií. Situácia sa stala neúnosnou, ovplyvňuje celú
činnosť úseku odborných činností, vrátane akvizičnej, kde prioritným kritériom nadobúdania zbierok sa
stáva zostávajúca kapacita priestorov a nie historická a dokumentačná hodnota potenciálnych zbierkových
predmetov. Riešením daného zásadného problému STM je vybudovanie veľkoplošného depozitára
v objektoch STM-Múzea letectva. Zriaďovateľovi je opakovane predkladaný tento zámer. Neriešenou tiež
zostáva otázka vyčlenenia, resp. získania depozitárnych priestorov pre STM-Múzeum dopravy v Bratislave.
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Odborná ochrana zbierkových predmetov STM bola v roku 2015 realizovaná vlastnými prostriedkami aj
dodávateľsky. V hodnotenom období bolo ošetrených celkom 276 ks zbierkových predmetov. Dodávateľsky
boli realizované čiastkové úkony pri odbornom ošetrení historického premietacieho prístroja,
paspartovanie dobovej výkresovej dokumentácie, leteckom motore Austro Daimler a úžitkovom nákladnom
automobile Multicar, t. j. celkovo bolo dodávateľsky ošetrených 28 ks zbierkových predmetov. Výkon
odborného ošetrovania v rozsahu konzervovania bol sústredený najmä na ošetrenie zbierkových
predmetov vybraných do digitalizácie. V niektorých prípadoch museli byť opätovne ošetrené zbierkové
predmety komplexne konzervované v rokoch 2013 a 2014, u ktorých vplyvom nevyhovujúcich podmienok
v depozitároch došlo opätovne k degradácii. V II. polroku 2015 sa ošetrovanie sústredilo na zbierkové
predmety selektované na prezentačné výstupy múzea. Osobitne náročnou aktivitou je kompletizácia
lietadla Il-18, ktoré STM získalo ako dlhodobú výpožičku (99 rokov) v roku 2014. V roku 2015 prebiehala
kompletizácia lietadla prepraveného z Maďarska do STM-Múzea letectva v čiastočne demontovanom stave.
Externou formou bola realizovaná II. etapa projektu Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109.
Čiastočne rekonštruované lietadlo Bf 109 G14 AS s dielenským číslom 784 993 získalo STM formou výmeny
v roku 2012. Lietadlo malo čiastočne reštaurovaný trup, pohonnú jednotku a zadnú časť trupu. Následne
STM k danému lietadlu získalo originálne časti krídiel (80 %) a originály súčastí lietadla (nezreštaurované).
Zámer reštaurovať daný zbierkový predmet, rozplánovaný do troch etáp v celkových nákladoch 97 000 Eur,
bol podporený Ministerstvom kultúry SR. I. etapa reštaurovania, cieľom ktorej bolo reštaurovanie exteriéru
lietadla do podoby v maximálnej miere zhodnej s originálom, bola realizovaná ako prioritný projekt
podporený dotáciou 19 000 Eur (oproti žiadaným 38 000 Eur) v roku 2014. V rámci II. etapy realizovanej
v roku 2015, podporenej dotáciou 20 000 Eur (oproti kalkulovaným 39 000 Eur) boli reštaurované vnútorné
častí a systémy lietadla ̶ I. časť. Konkrétne bolo realizované dokončenie celkovej kontúry lietadla, systémy
lietadla a nástrek kamufláže lietadla. Výsledky prebiehajúceho reštaurovania boli verejnosti prezentované
v rámci zaujímavej inštalácie dňa 16. 5. 2015 (Noc múzeí) v priestoroch STM-Múzea letectva.
Osobitne podporeným bol tiež zámer komplexnej obnovy lode Šturec, ktorú STM získalo do svojej správy
v roku 2013. Výsledkom komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky dvojmotorového remorkéru
Šturec (ex tanková loď Ľ. Štúr) z roku 1937, ktorá záhŕňa aj rekonštrukciu zariadení a mechanizmov
a interiérové úpravy by mala byť stála expozícia histórie lodnej prepravy na slovenskom (československom)
úseku Dunaja a špecializované lodné múzeum. Zámer rozpracovaný do viacerých etáp a predložený
zriaďovateľovi ako prioritný projekt "Lodné múzeum Ľ. Štúr /Šturec" bol v roku 2015 podporený dotáciou
na realizáciu I. etapy vo výške 40 000 Eur (oproti žiadaným 128 200 Eur). Po prípravných prácach v roku
2014 s minimálnymi finančnými nákladmi, realizovaných v spolupráci so záujmovým združením Slovenský
plavebný kongres (základné čistenie, dekontaminácia podpalubia, presun plavidla na lodný výťah
v bratislavskom Zimnom prístave), sa v roku 2015 v rámci I. etapy prioritného projektu pokračovalo
vybudovaním nástupného mostíka, definitívnym vyčistením palúb a podpalubia, opravou a zvarmi kovových
častí, výrobou nového zábradlia paluby, zabezpečením základného a krycieho náteru exteriérových častí
plavidla, výrobou zničených drevených a sklenených prvkov nadstavby, obnove kovových žalúzií
a obnovením časti takeláže.
V rámci vedeckovýskumnej činnosti bolo v roku 2015 riešných 5 interných úloh zameraných na
hnedouhoľné baníctvo, časomieru, hutníctvo v období 1960 – 1990, priemyselný dizajn na Slovensku
v období 1980 – 2000, leteckú akrobaciu na Slovensku. Z dôvodu enormného zaťaženia kurátorov
prebiehajúcou digitalizáciou bol presunutý termín ich ukončenia o 12 mesiacov, t. j. v roku 2016.
V hodnotenom období bolo realizované II. zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky,
v rámci ktorej STM plní aj svoje úlohy v rámci odbornej metodickej činnosti. Odborné podujatie sa
uskutočnilo v termíne 9. – 11. septembra 2015 v Kremnici. K hlavnej téme "Odborné ošetrenie zbierkových
predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie" bolo prezentovaných 14
príspevkov, k aktuálnym problémom zbierok dejín techniky 3 príspevky. Podujatia, finančne podporeného
z rozpočtu STM a rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku, sa zúčastnilo 31 odborných pracovníkov múzeí.
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Dňa 22. októbra 2015 STM-Múzeum dopravy realizovalo odborné kolokvium "Zimný prístav – pamiatky
a múzeum" k problematike budúceho spoločenského uplatnenia súboru objektov industriálnej architektúry
a technických pamiatok v areáli bratislavského Zimného prístavu. Do diskusie so STM na danú tému sa
zapojili zástupcovia Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Fakulty architektúry STU, Slovenského
plavebného kongresu, Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, nadácie Dunajský fond.
V roku 2015 boli spracované tri edičné výstupy z odborných podujatí realizovaných v roku 2014 (Zbierky
dejín techniky I ̶ zborník príspevkov, Vojna a mier ̶ zborník príspevkov, Objavy a vynálezy I ̶ súborný zošit
prednášok). Tlačou, z dôvodu nedostatku financií, bol vydaný 1 titul, konkrétne zborník príspevkov
odprednášaných na I. zasadnutí Komsie pre zbierky dejín techniky v roku 2014 v Banskej Štiavnici v náklade
100 ks. V rámci edičnej činnosti boli ďalej vydané 2 skladačky k výstavám, 1 bulletin, 1 múzejné noviny
a propagačná drobná tlač.
V rámci mobility odborných pracovníkov sa na výmennom študijnom pobyte v STM Košice zúčastnila
1 kurátorka Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave (MŠaP). Z odborných úloh je spoločne riešená
problematika zmeny vnútorného členenia zbierok exaktných vied. Recipročný študijný pobyt kurátorky
zbierok Fyzika a Chémia STM v MŠaP plánovaný v II. polroku 2015 nebol realizovaný.
Sprístupňovanie zbierkových predmetov a vedomostí o nich prostredníctvom expozícií, výstav
a sprievodných podujatí
V roku 2015 STM prevádzkovalo 30 expozícií, z toho 1 interaktívnu špecializovanú expozíciu vo Vedeckotechnickom centre pre deti a mládež a špecializované zariadenie Planetárium. Expozície, s výnimkou
expozícií v STM-Múzeu letectva, boli sprístupnené celoročne.
V rámci výstavnej činnosti Slovenské technické múzeum v hodnotenom období sprístupnilo 54 výstav,
z toho 9 vlastných a 8 repríz vlastných výstav. 13 výstav STM realizovalo v spolupráci, 21 výstav prevzalo od
iných inštitúcií, 3 výstavy boli dovezené zo zahraničia. Z väčších výstavných projektov spomenieme výstavný
výstup z cyklu "Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet I.", "Technické kreslenie v zrkadle času", "12
patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel" premiérované v sídle STM v Košiciach, "Lode na Dunaji",
"Zlomené krídla", "Vôňa pretekov" v STM-Múzeu dopravy. Z výstav pripravených v spolupráci s inými
organizáciami a prevzatých výstav mimoriadny návštevnícky ohlas zaznamenali výstavy "Doprava v kocke –
Lego model mesto" a "Légiovlak" v STM-Múzeu dopravy a výstavný projekt "Extrapolácie – História
a súčasnosť IT v Košiciach" realizovaná v sídle STM.
V cudzích výstavných priestoroch sa STM prezentovalo v roku 2015 dvoma výstavami, konkrétne výstavou
"Jozef Murgaš – priekopník rádiotelegrafie" v stredisku UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave
a výstavou "Technické kreslenie v zrkadle času" v Mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku v Snine.
Zbierkové predmety z fondu STM boli prezentované aj na výstavách a prezentačných podujatiach iných
organizácií. Celkovo bolo v roku 2015 iným inštitúciám zapožičaných 134 ks zbierkových predmetov za
účelom vystavenia, z toho 35 ks do expozícií a výstav realizovaných inými múzeami.
Náležitá pozornosť, napriek zaťaženiu prebiehajúcou digitalizáciou v sídle STM v Košiciach, bola venovaná
príprave a realizácii sprievodných podujatí. Tradične sa s úspechom stretli aktivity v rámci medzinárodnej
iniciatívy Noc múzeí. V sídle STM aktivity prebiehali v koordinácii destinačnej organizácie Visit Košice,
pričom STM v expozičných a výstavných priestoroch na Hlavnej ul. realizovalo program tematicky viazaný
na 50. – 70. roky 20. storočia. Veľmi pozitívne bola hodnotená voľná ištalácia interiérov z daného obdobia,
s dôrazom na funkčnú techniku používanú v domácnostiach. Celková atmosféra eventu bola vytvorená
množstvom dielčich aktivít v sídelnom komplexe múzea, od prezentácie zbierky cestnej dopravy, jázd
historickými automobilmi z daného obdobia po centre mesta, dobovými sprievodmi, ukážkami tvorby
v umeleckom kováčstve charakteristickom pre II. polovicu 20. storočia až po množstvo interaktívnych
vstupov v rámci expozícií v spolupráci s dobrovoľníkmi a spolupracujúcimi organizáciami a súkromnými
osobami. Samostatným programom zameraným na 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny sa predstavilo
STM-Múzeum letectva v Košiciach, kde dominovala prvá verejná prezentácia čiastočne reštaurovanej
stíhačky Messerschmitt Bf-109. Aktivity v rámci Noci múzeí v NKP Solivar v Prešove boli zamerané najmä na
9

detského návštevníka a tematika bola naviazaná samozrejme na históriu ťažby a varenie soli v tejto lokalite.
S tradične veľkou odozvou sa toto podujatie stretáva v STM-Múzeu dopravy, kde tohtoročnému programu
dominovala výstava Vôňa pretekov a spomienky na viaceré generácie cestných pretekárov na Slovensku.
Z najvýznamnejších sprievodných podujatí realizovaných v II. polroku 2015 spomenieme realizáciu
špecializovaných podujatí v objektoch Hámor v Medzeve, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
v Medzeve a NKP Solivare pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. S ohlasom sa stretli najmä
ukážky hámorníckej výroby realizované v objektoch v správe STM v Medzeve. STM sa taktiež zapojilo do
každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V rámci rozvíjajúcej sa spolupráce so
Slovenskou magnetickou spoločnosťou boli v priestoroch STM prezentované víťazné študentské záverečné
práce zaoberajúce sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami v rámci 4.
ročníka súťaže o cenu Š. A. Jedlika. STM pri tejto príležitosti prezentovalo výsledky v oblasti múzejnej
dokumentácie života diela tohto významného vedca.
Osobitná pozornosť bola venovaná príprave sprievodných podujatí k výstavám. Komplexnú ponuku
pozostávajúcu z kurátorských sprievodov, prezentácií a workshopov pre cieľovú skupinu školopovinnej
mládeže STM pripravilo k štatutárnej výstave "12 patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel". Pre
odbornú verejnosť a študentov VŠ boli realizované prednášky k výstave "Extrapolácie – História a súčasnosť
IT v Košiciach". Sprievodné podujatia k stálej expozičnej ponuke STM sa tradične sústredili na realizáciu
komentovaných prehliadok a špecializovaných lektorských výkladov. Vzdelávacie a popularizačné programy
boli realizované počas školského roka vo všetkých pobočkách STM. Osobitná pozornosť bola venovaná
príprave sprievodných podujatí v špecializovanej interaktívnej expozícii vo Vedecko-technickom centre pre
deti a mládež a zariadení Planetária. Návštevnosť sprievodných podujatí v roku 2015, vrátane návštevnosti
Planetária STM, predstavovala 27 % z celkovej návštevnosti STM.
Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
V rámci zahraničnej spolupráce pokračovala komunikácia so zahraničnými partnermi v súvislosti
s projektom "Ťažba kamennej soli v Solivare Prešov a ostatných baniach karpatského regiónu", ktorú STM
plánuje realizovať v rámci spolupráce Poľsko – Slovensko.
Ukončené boli práce STM ako odborného garanta na scenáristickej príprave expozície "Spoznajme históriu
baníctva a hutníctva vo Vihorlatských vrchoch" v Zemplínskych Hámroch, zároveň bola poskytnutá
súčinnosť pri inštalácii novej expozície. Projekt bol realizovaný v rámci spolupráce Slovensko – Švajčiarsko.
V rámci členstva STM v Stredoeurópskej únii technických múzeí (MUT) sa STM prezentovalo na pravidelnej
výročnej konferencii realizovanej tohto roku na Slovensku (Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva) na tému "Modely a repliky v technických múzeách". Pôvodný zámer STM, ako jedného zo
zakladajúcich múzeí únie, realizovať výročnú XX. konferenciu v sídle STM v Košiciach nebol zriaďovateľom
v rámci prioritných projektov podporený. Nedostatok financií tiež zásadne ovplyvňuje spoluprácu STM
s ostatnými členmi únie, kde nie je priestor na rozvíjanie aktivít v rámci mobility odborných zamestnancov,
ani realizáciu výmenných výstav.
Taktiež z finančných dôvodov nebola realizovaná druhá časť výmenného študijného programu STM – TM
Brno.
Návštevnosť
V roku 2015 navštívilo expozície, výstavy a sprievodné podujatia v STM celkovo 109 277 osôb, z toho
46 703 neplatiacich.
V rámci projektu Ministerstva kultúry SR, zameraného na sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov, bolo v hodnotenom období akceptovaných celkovo 14 761
kultúrnych poukazov.
V hodnotenom období STM poskytovalo vstup do expozícií a na výstavy /podľa návštevníckeho režimu/
pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci zadarmo. V rámci tejto iniciatívy navštívilo STM spolu 16 803 osôb.
Podrobné hodnotenie naplnenia Kontraktom stanovených cieľov a ich ukazovateľov je obsahovou
súčasťou bodu 8. Ciele organizácie v roku 2015 a prehľad ich plnenia.
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V zmysle článku III. kontraktu, bod 2 bol schválený príspevok zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky vo
výške 791 093 €.
V zmysle článku IV. kontraktu, bod 4c – Slovenské technické múzeum, ako prijímateľ sa zaviazalo dosiahnuť
rozpočtované vlastné výnosy z hlavnej a vedľajšej činnosti vo výške 150 000 €.
Podľa predmetu kontraktu na rok 2015 bolo realizovanie činností v rámci projektov zabezpečené
nasledovne :
Členenie

Spolu 600 – bežné výdavky
z toho: - realizácia základných
odborných múzejných činností
príloha č. 1a
- sprístupňovanie zb. predmetov a
vedomostí o nich prostred. expozícií
príloha č. 1b
- správa a prevádzka
príloha č. 1c

Výdavky celkom

941 093

Z prostriedkov ŠR
kontrakt
skutočnosť

Z tržieb a výnosov
kontrakt
skutočnosť

791 093

925 394

150 000

298 860

12 500

12 500

5 783

-

-

13 500

13 500

10 762

-

-

908 849

150 000

298 860

915 093

765 093

Stanovený kontrakt v objeme 791 093 € bol v skutočnosti čerpaný vo výške 925 394 € ‒ po vykonaní
rozpočtových opatrení v priebehu roka, čo je plnenie vo výške 117,0.
Projekt – realizácia základných odborných múzejných činností, príloha č. 1a vo výške 12 500 €, bol čerpaný
vo výške 5 783 €, čo je plnenie na 46,3 %.
Projekt – sprístupňovanie zbierkových predmetov a vedomostí o nich prostredníctvom expozícií, výstav
a sprievodných podujatí, tvorba nových expozícií a výstav, príloha č. 1b vo výške 13 500 €, bol čerpaný vo
výške 10 762 €, čo je plnenie na 79,7 %.
Projekt – správa a prevádzka, príloha č. 1c vo výške 765 093 €, bol čerpaný vo výške 908 849 €, čo je
plnenie na 118,8 %.
Výdavky hradené zo získaných tržieb a výnosov stanovené kontraktom v objeme 150 000 € boli dosiahnuté
vo výške 238 734 €, čo je plnenie na 159,2 %.
V zmysle článku IV. kontraktu, body 2 a 5 – sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov bol realizovaný projekt v priebehu roka 2015, pričom boli vyzbierané
kultúrne poukazy v množstve a hodnote 14 761 €.
V zmysle čl. III. kontraktu, odst. 4 Ministerstvo kultúry SR vydalo rozpočtové opatrenia v roku 2015:
- podľa odseku 2.1 na bežné výdavky v kategórii mzdy, platy zvýšenie
15 369 €
- podľa odseku 2.1 na bežné výdavky v kategórii odvody poistné
5 371 €
- podľa odseku 2.1 na bežné výdavky v kategórii tovary a služby
25 000 €
- podľa pdseku 2.1 na bežné výdavky – knižničné fondy
500 €
- podľa odseku 2.1 na bežné výdavky (prioritné projekty) zvýšenie
60 000 €
- podľa odseku 2.1 na bežné výdavky – výstava Majstri ducha
SK PRES 2016 Brusel
13 300 €
Spolu :
119 540 €
- podľa odseku 2.2. na kapitálové výdavky (prioritné projekty)
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54 500 €

3.1 ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
V nasledujúcej tabuľke je uvedený sumárny prehľad výsledkov základných odborných múzejných činností.
Podrobné hodnotenie je obsahom časti 8. Ciele organizácie v roku 2015 a prehľad ich plnenia. Náklady
spojené s realizáciou činnosti múzea a tvorbou produktov múzea sú uvedené v časti 3.2 Rozpočet
organizácie.

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea v roku 2015
Kategória údajov

Vykazovaný rok 2015

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie – počet prír. čísiel

17 809

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie – počet kusov

34 853

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP

275

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP

406

Celkový počet elektronicky skatalogizovaných zbierkových predmetov – ev. č.

17 149

Celkový počet elektronicky skatalogizovaných zbierkových predmetov – ks

20 342

Počet rekatalogizovaných záznamov o zbierkových predmetoch elektronicky
Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov
z toho

dodávateľsky

Celkový počet expozícií
z toho

28

0
54

vlastné

9

v spolupráci

13

prevzaté

21

dovezené zo zahraničia

3

vyvezené do zahraničia

0

reprízy vlastných výstav
Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí:
Celkový počet návštevníkov
z toho

276

30
nové expozície:

Celkový počet výstav

z toho

2 858

8
572
109 277

expozície a výstavy

80 103

kultúrno-vzdelávacie podujatia

29 174

Bežný transfer rok 2015

791 093 Eur

Vlastné výnosy a tržby /vstupné a prenájom/

216 200 Eur

3.2 ROZPOČET ORGANIZÁCIE
3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu
Slovenské technické múzeum obdržalo na realizovanie hlavných úloh v roku 2015 „Rozpis záväzných
ukazovateľov“ – transfer zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť vo výške 791 093 €. Oproti roku 2014 došlo
k závažnej zmene, a to zníženiu rozpočtu o 24 467 €! Časť zníženia rozpočtových prostriedkov bola
premietnutá na zvýšenie záväzného ukazovateľa mzdy o 13 306 €, v celkovej výške 430 227 €.
Rozsah dopadu zníženia rozpočtu na rok 2015 bol premietnutý v časti rozpočtu na tovary a služby.
Stanovený rozpis týmto nemohol reagovať na cenové nárasty energií, zvyšovanie cenových relácií v oblasti
poskytovaných služieb, spotrebovaných nákupov, zvyšovanie dane z nehnuteľností, a hlavne požiadaviek
na opravy a údržbu havarijných stavov budov a objektov v správe Slovenského technického múzea Košice.
V predloženom komentári "Návrh východísk ŠR na rok 2015 – 2017“ bolo konštatované, že návrh rozpočtu
na rok 2015 absolútne nezohľadňuje skutočné potreby múzea v existujúcich 33 objektoch v rámci celého
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Slovenska. Nevykryté potreby v kategórii – Tovary a služby boli na bežnú činnosť vyšpecifikované
položkovite v celkovom objeme 120 550 €.
Na úseku miezd bol rozpisom stanovený záväzný ukazovateľ na mzdy a platy v objeme 430 227 € v súvislosti
s nárastom 4 pracovníkov v ukončenom projekte „Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)“,
ako aj s ukončením projektu „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“ v rámci ROP PO3 v priebehu
roka 2015 s nárastom nárokov piatich pracovníkov na mzdové prostriedky.
Rozpočtom bol stanovený orientačný ukazovateľ, priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
v počte 66 osôb. Listom č. MK-969/2015-340/10235 zo dňa 29. 6. 2015 bola vykonaná úprava, zvýšenie
počtu zamestnancov celkom o 9 osôb, avšak bez krytia v rozpise miezd na rok 2015.
V návrhu východísk ŠR na rok 2015 STM Košice vyšpecifikovalo nevykryté potreby na platy a mzdy vo výške
69 890 € a v kategórií 620 – Poistné a odvody vo výške 41 355 €. Celkom nevykryté potreby múzea na rok
2015 boli požadované v objeme 173 910 €.
a) Prevádzkové dotácie – bežný transfer
Schválený rozpočet

791 093 €

RO č. 1 – list MK-969/2015-340/3090 – úprava, zvýšenie o pridelené účelovo
určené prostriedky v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO:
- Reštaurovanie lietadla Messerschmit Bf 109 G – 14 – II. etapa
- Lodné múzeum Ľ Štúr/ Šturec – I. etapa
V programe 08T0106 – Akvizície knižničných fondov

20 000 €
40 000 €
500 €

RO č. 3 – list MK-969/2015-340/8905 – úprava, zvýšenie bežných výdavkov
v kategórií 630 – tovary a služby

10 000 €

RO č. 5 – list MK-969/2015-340/11559 – úprava , zvýšenie bežných výdavkov
v kategórií 600 celkom 20 740 €, z toho 610 – mzdy, platy
z toho 620 – poistné a príspevok do poisťovní

15 369 €
5 371 €

RO č. 7 – list MK-969/2015-340/14983 – úprava, zvýšenie bežných výdavkov
v prvku 0D40H SK PRES 2016 – MK SR „Majstri ducha – osobnosti vedy a techniky
na Slovensku“

13 300 €

RO č. 10 – list MK-969/2015-340/18799 – úprava, zvýšenie bežných výdavkov
v kategórii 630 – tovary a služby, kultúrne poukazy 2015

14 761 €

RO č. 11 – list MK-969/2015-340/19849 – úprava, zvýšenie bežných výdavkov
v kategórii 630 – tovary a služby

15 000 €

Upravený rozpočet bežného transferu

925 394 €

b ) Dotácia na investície – kapitálový transfer
RO č. 2/KV – list MK-844/2015-340/6422 zo dňa 22. 4. 2015 úprava,
zvýšenie kapitálových výdavkov, prioritný projekt v programe 08T0106 –
Akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov

29 500,00 €

RO č 6/KV – list MK-844/2015-340/2930 zo dňa 26.8.2015 úprava,
zvýšenie kapitálových výdavkov na projekt v prvku 08S0504 – integrovaná
ochrana európskeho kult. dedičstva a projekty cezhraničnej spolupráce,
„STM KE – Projekt ťažby kamennej soli – expozície

25 000,00 €
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RO č. 8/KV – list MK-844/2015-340/17548 zo dňa 11.11.2015 úprava,
zvýšenie kapitálových výdavkov v prvku 08S0504, Register investícií 29 202
„STM rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“

344 766,11 €

RO č. 9/KV – list MK-844/2015-340/18599 zo dňa 2.11.2015 úprava,
zvýšenie kapitálových výdavkov v prvku 08S0804, RI 29 202
„STM – Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“

510 330,21 €

Upravený rozpočet kapitálového transferu

909 596,32 €

3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov
Položka

Výnosy celkom
z toho : bežný transfer
Účel. prostriedky 08T0103
08T0104
08T0106
08T010E
0D40H
Spolu bežný transfer
Kapitálový transfer zo ŠR
Vlastné výnosy /602-648 /
Zúčtované zákonné rezervy
Výnosy od subj. mimo VS
Náklady celkom
- spotrebované nákupy 50
v tom : spotreba materiálu
spotreba energií
- služby
51
v tom : opravy a údržba
cestovné
reprezentačné
ostatné služby
- osobné náklady
52
v tom : mzdové
- dane a poplatky
53
- ostatné náklady
54
- odpisy HIM
551
- tvorba zák. rezerv
552
- tvorba ostatn. rezerv 553
- finančné náklady
56
- daň z príjmov
591
Hospodársky výsledok

Skutočnosť
rok
2014
1
1 583 750
938 790
40 250
8 000
2 000
39 000
1 026 040
335 812
177 331
32 657
11 910
1 583 517
159 205
48 704
110 501
182 449
31 252
8 428
1 351
141 418
812 136
568 532
23 406
56 434
323 504
13 965
3 800
8 618
+ 233

Upravený
rozpočet
rok
2015
2
1 984 990
851 594
60 000

Skutočnosť
rok
2015

Index

3
2 091 857
851 594
60 000

3:2
105,4
100,0
100,0

500

500

100,0

13 300
925 394
909 596
150 000

13 300
925 394
927 729
217 350
13 965
7 419
2 189 349
149 695
33 365
115 713
180 855
49 706
3 091
1 005
127 053
847 793
596 581
28 171
49 277
918 604

100 ,0
100,0
102,0
144,9

3 136
11 818
- 97 492

110,6

1 075 394
130 516
28 877
100 900
153 416
43 491
3 054
1 012
105 859
770 085
554 517
17 495
1 046

2 836

203,6
114,7
111,5
114,7
117,9
114,3
101,2
99,3
120,0
110,1
107,6
161,0

Rozdiel

3-1
+ 508 107
- 87 196
+ 19 750
- 8 000
- 1 500
- 39 000
+ 13 300
- 100 646
+ 591 917
+ 40 019
- 18 692
- 4 491
+ 605 832
- 9 510
- 15 339
+ 5 112
- 1 594
+ 18 454
- 5 337
- 346
- 14 365
+ 35 657
+ 28 049
+4 765
-7 157
+ 595 100
- 13 965
- 664
+ 3 200

Náklady
Spotrebované nákupy /50/
Upravený rozpočet na spotrebované nákupy vo výške 130 516 € bol čerpaný v objeme 149 695 €, čo je
plnenie na 114,7 %.
V spotrebe materiálu na rozpočet 28 877 € je skutočnosť 33 365 €, čo je plnenie na 115,5 %. Vyššie náklady
sa prejavili vo vybavení kancelárskych a prevádzkových priestorov vo výške 1 813 €, náklady na prevádzkové
stroje a prístroje 2 942 €. Vo výpočtovej technike boli zvýšené náklady na tonery vo výške 1 570 €.
V spotrebe materiálu na propagáciu boli čerpané náklady vo výške 3 701 €.
V spotrebe energií na rozpočet 100 900 € činila skutočnosť 115 713 €, čo je plnenie indexom 114,7 %.
Najvýraznejšia bola spotreba tepla na vykurovanie objektov v Košiciach 54 000 € a vykurovanie vo Vedeckotechnickom centre pre deti a mládež 5 615 €. Spotreba elektrickej energie v Košiciach predstavuje 23 295 €,
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v Múzeu dopravy Bratislava 12 674 €, v NKP Solivar Prešov 1 572 €. Spotreba plynu v Kaštieli Budimír bola
5 526 €, v Múzeu Medzev 2 763 €, Múzeu v Spišskej Belej 2 418 €. V novom objekte Skladu soli Solivaru
Prešov v mesiacoch 11. – 12. 2015 predstavovala spotreba plynu vo výške 3 768 €.
Služby /51/
Upravený rozpočet na služby vo výške 153 416 € bol v skutočnosti čerpaný v objeme 180 855 €, čo je podiel
indexom 117,9 %. V položke opravy a údržba na rozpočet 43 491 € boli vykonané práce v objeme 49 706 €,
čo je plnenie na 114,3 % . Realizovali sa práce na oprave lode Šturec I. etapa v Múzeu dopravy Bratislava vo
výške 40 000 €. Na objekte technickej pamiatky Hámor Medzev boli vykonané práce na nádrži v objeme
2 315 €, na opravách budov v Múzeu letectva 1 536 € a na oplotení objektu Varňa v Solivare Prešov vo
výške 1 438 €.
Náklady na cestovné rozpočtované vo výške 3 054 €, boli čerpané v objeme 3 091 €, čo je podiel 101,2 %.
Náklady na reprezentačné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 012 €, skutočnosť činila 1 005€, čo je
plnenie na 99,3 %.
Ostatné náklady a služby rozpočtované vo výške 105 859 € boli v skutočnosti čerpané v objeme 127 053 €,
čo je index 120,0. Výkony spojov – telekomunikačných služieb v Košiciach činili 7 977 €, nájomné za
depozitárne priestory v tlačiarňach Košice 22 180 €, expertízy, posudky a znalecké 4 056 €, výstavy,
expozície a plagáty 7 472 €, náklady na licencie vo výške 7 080 € na výstavu Majstri ducha, osobnosti vedy
a techniky na Slovensku, poradenské služby v NKP Sklade soli Solivaru Prešov predstavovali 10 000 €
a služby 4 196 €.
V Múzeu letectva Košice boli vykonané reštaurátorské práce na obnove lietadla Messerschmitt – II. etapa
vo výške 21 928 €.
Pravidelné náklady vznikali pri revíziách EPS vo výške 4 076 €, revíziách elektrických zariadení 3 381 €,
čistení komínov, čistení žumpy a kosení parku v kaštielo Budimír 2 580 €.
Osobné náklady /52/
Rozpočtované osobné náklady vo výške 770 085 € boli čerpané vo výške 847 793 €, čo je plnenie
110,1 %. Záväzný ukazovateľ – mzdy a platy financované transferom zo štátneho rozpočtu vo výške
455 596 € bol dodržaný v plnej výške. Pohyblivá zložka miezd v priebehu roka bola zúčtovaná vo výške
27 304 €, z toho 25 279 € na odmeny a 2 025 € na pracovné a životné jubileá.
Výška priemernej mzdy na pracovníka dosiahla úroveň 648,6 €, čo je oproti roku 2014 – 596,0 €, nárast
indexom 1,09 .
Upravený orientačný ukazovateľ, priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov bol v priebehu roka
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky zvýšený zo 66,00 osôb na 75,00 osôb.
K 31. 12. 2015 bol skutočný stav zamestnancov 74,00 osôb.
K zvýšeniu nákladov došlo v položke zákonné sociálne poistenie, keď na rozpočet 161 421 €, došlo
v skutočnosti k výraznému nárastu vo výške 193 398 €, čo je podiel 119,8 %.
Dane a poplatky /53/
Na rozpočet 17 495 € boli zúčtované dane a poplatky vo výške 28 171 €, čo znamená čerpanie
161,0 %.
Štruktúra výdavkov bola nasledovná :
- daň z nehnuteľností
21 156 €
- miestne dane – poplatky odvoz odpadu
2 605 €
- parkovné, STK, cestné karty
478 €
- ostatné poplatky súdne, notárske, kolky
3 520 €
- ostatné dane a poplatky
412 €
Ostatné náklady / 54 /
V položke ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sú čerpané prostriedky vo výške 49 277 €.
Sú tu zahrnuté náklady na krátenie odpočtu DPH 17 013 €, členské príspevky 1 046 €, náklady na zbierkové
predmety 29 500 €, úroky vo výške 1 543 €, manká a škody 59 € a ostatné náklady 116 €.
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Odpisy HIM / 55 /
Odpisy DIHM a DINM boli zúčtované vo výške 918 604 €, oproti roku 2014 sú odpisy vyššie o 595 100 €
najmä z titulu zaradenia investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“ do HIM.
Ostatné finančné náklady / 56 /
Na upravený rozpočet 2 836 € boli zúčtované náklady vo výške 3 136 €, čo je podiel 110,6 %. Hlavné
položky tvoria zúčtované náklady na zákonné poistenie motorových vozidiel 1 422 €, havarijné poistenie
1 636 €, poistenie osôb 27 € a poplatky Štátnej pokladnice 51 €.
Náklady na účte / 591 /
Splatná daň z príjmov je odvedená do štátneho rozpočtu vo výške 11 818 €. Daň z príjmov je uplatňovaná
v zmysle zákona z tržieb a ostatných príjmov nesúviciacich s hlavnou činnosťou.

3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov
Medziročné porovnanie štruktúry vlastných výnosov /v Eur/:
Ukazovateľ

Tržby zo vstupného
Tržby z pred. prop. mater.
Výnosy z pren. výst. priest.
Výnosy z pren. exponátov
Ostatné výnosy
Výnosy z pren. nebytových
priestorov
Zúčtov. zákonných rezerv
Výnosy od subj. mimo VS
Výnosy z reklamy výstavy
Vlastné výnosy celkom

Skutočnosť
rok
2014
1
90 281
571
4 871
26 056
875

Schválený
rok
2015
2
90 000

Upravený
rozpočet
2015
3
90 000

54 677
32 657
11 910

60 000

60 000

221 898

150 000

150 000

Skutočnosť
rok
2015
4
102 758
1 151
3 940
39 493
2 418

%

Rozdiel

4:3
114,2

4-1
+ 12 477
+ 580
- 931
+ 13 437
+ 1 543

67 590
13 965
7 419

112,7

+ 12 913
- 18 692
- 4 491

238 734

159,2

+ 16 836

V tvorbe vlastných výnosov na rozpočet vo výške 150 000 € je plnenie v objeme 238 734 €, čo je 159,2 %.
V tržbách zo vstupného je plnenie na 114,2 %. Na upravený rozpočet 90 000 €, boli dosiahnuté tržby
v objeme 102 758 €, čo je oproti roku 2014 nárast o 12 477 €.
Výnosy z prenájmu nebytových priestorov na upravený rozpočet 60 000 €, boli dosiahnuté vo výške 67 590
€, čo je plnenie na 112,7 %. Mimoriadne priaznivý vplyv mali výnosy z prenájmu zbierkových predmetov
v rámci projektu NP3 Digitálne múzeum k 31. 12. 2015 v hodnote 39 493 €.
V rámci poukážkového systému podpory prístupu žiakov základných a stredných škôl ku kultúrnym
hodnotám – projekt „Kultúrne poukazy 2016“, došlo k ich vyzbieraniu v hodnote 14 761 €.
Na celkových tržbách zo vstupného vo výške 102 758 €, je podiel expozícií nasledovný :
STM Košice
Múzeum J. M. Petzvala Sp. Belá
Kaštieľ Budimír
NKP Solivar
Múzeum dopravy Bratislava
Múzeum letectva Košice
Múzeum kinematografie Medzev
Expozícia baníctva Sp. N. Ves
Spolu

Tržby vstupné
rok 2014
28 630
1 176
1 434
9 265
36 166
12 341
455
814
90 281

Tržby vstupné
rok 2015
32 319
1 087
1 338
9 920
43 152
13 020
603
1 319
102 758

Kultúrne poukazy
rok 2015 /€/
9 023
162
131
1 897
1 510
1 507
198
333
14 761
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3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Plnenie v porovnaní s rozpočtom /v Eurách/
Ukazovateľ
Transfer na bežnú činnosť ŠR
Výnosy z kapitálového transferu ŠR
Vlastné výnosy
Zúčtovanie zákonných rezerv
Výnosy od subjektov mimo VS
Výnosy celkom
Náklady celkom
Hospodársky výsledok

Upravený rozpočet
rok 2015
925 394
909 596
150 000
1 984 990
1 075 394

Skutočnosť
rok 2015
925 394
927 729
217 350
13 965
7 419
2 091 857
2 189 349
-97 492

Index
100,0
102,0
144, 9

105,4
203,6

Na bežné výdavky bol upraveným rozpočtom na rok 2015 poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu vo
výške 925 394 € a kapitálový transfer v objeme 909 596 €. Tvorba rozpočtovaných vlastných výnosov vo
výške 150 000 €, je plnená na 144,9.
Upravený rozpočet výnosov celkom vo výške 1 984 990 €, je čerpaný indexom 105,4 %.
Upravené náklady celkom za rok 2015 vo výške 1 075 394 € boli čerpané vo výške 2 189 349 €, čo je plnenie
na 203,6 %.
Pri celkových dosiahnutých výnosoch v objeme 2 091 857 € a nákladov vo výške 2 189 349 €, vykazuje
Slovenské technické múzeum za rok 2015 hospodársky výsledok po zdanení – stratu vo výške 97 492 €.

3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie
a./ Bežné výdavky
RO č. 1 – bežné výdavky na realizáciu prioritného projektu v programe
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO :
- Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf 109 G – 14 – II. etapa
20 000 €
- Lodné múzeum Ľ. Štúr/ Šturec – I. etapa
40 000 €
V programe 08T0106 – Akvizície knižničných fondov
500 €
Pridelené finančné prostriedky v programe 08T0103 boli k 31. 12. 2015 vyčerpané v plnej výške.
V programe 08T0106 na akvizície knižničných fondov vo výške 500 € bolo čerpanie na 100,0 %.
RO č. 7 – bežné výdavky na realizáciu projektu v programe 0D40H SK PRES 2016MK SR, výstava „Majstri ducha osobnosti vedy a techniky na Slovensku“
Pridelené finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v plnej výške.

13 300 €

b. / Kapitálové výdavky
RO č. 2/KV – kapitálové výdavky na realizáciu prioritného projektu v programe
08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov
Účelovo určené kapitálové výdavky boli vyčerpané v termíne k 31.12.2015.
RO č. 6/KV – kapitálové výdavky v programe 08S0504 – integrovaná ochrana
európskeho kultúrneho dedičstva a projekty cezhraničnej spolupráce ,
„STM KE – Projekt ťažby kamennej soli – expozície“, RI 32 462 účelovo určené finančné prostriedky boli presunuté na čerpanie v roku 2016.
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29 500 €

25 000 €

Výdavky organizácie hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania – na spoločné programy
Slovenskej republiky a Európskej únie
Regionálny operačný program ROP PO3, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Projekt „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“
Dňa 14. 3. 2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v maximálnej
výške celkových investičných výdavkov 2 486 156,17 Eur. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo
výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
V priebehu roka 2015 bol vydaný DODATOK č. 5/DZ221301200540105 k Zmluve o poskytnutí NFP, v ktorom
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje
3 019 740,02 Eur,
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 389 345,05 Eur,
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 389 345,05 Eur, čo predstavuje 100 %
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.

Po verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác bola podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom
DÚHA, a. s., Prešov. Záväzný časový rámec realizácie projektu s ukončením aktivít projektu bol stanovený
v termíne 09/2015. Dodávateľ stavebných prác v termíne 30. 9. 2015 ukončil práce, pričom boli spracované
Zápisy o odovzdaní a prevzatí rekonštruovaného objektu Skladu soli Solivaru Prešov – preberajúcim STM
Košice.
Mesto Prešov pod číslom B/2015/16968 – Se, vydalo kolaudačné rozhodnutie s povolením užívania stavby.
Rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné s dátumom dňa 28. 12. 2015.
Čerpanie k 31.12.2014:
75 052,16 € náklady na projektovú dokumentáciu
Čerpanie v roku 2015: 1 977 708,05 € oprávnené výdavky zdroj EÚ, 13S1 – 85 %
349 007,30 € opráv. výdavky spolufin. ŠR SR, 13S2 – 15%
855 096,32 € neoprávnené výdavky zdroj ŠR SR, 111
583,20 € čerpanie vlastné prostriedky, zdroj 46
585 938,63 € neoprávnené výdavky ŠR SR, zdroj 131D
Čerpanie celkom k
: 3 843 385,66 €
31. 12. 2015
V mesiaci 01/2016 bola riadiacemu orgánu ROP PO3 Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky zaslaná Žiadosť o záverečnú platbu č. 3 – refundáciu nárokovaných kapitálových
výdavkov na projektovú dokumentácia, ktorá bola uhradená z vlastných zdrojov STM Košice v rokoch 2009
a 2010. Výdavky vo výške 62 629,70 € budú predmetom vyúčtovania v roku 2016 , ako oprávnené výdavky
zo zdrojov EÚ.

3.2.6 Rozbor výdavkov podľa prvkov
a. / Bežné výdavky
Prvok 08S0106 –kontrakt tab. 2
Múzeá a galérie, zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

630

640

791 093
851 594
851 594

430 227
445 596
445 596

164 228
169 599
195 429

191 638
233 182
207 353

5 000
3 217
3 216

700
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Príloha č. 1a – Realizácia základných odborných múzejných činností
Prvok 08S0106 Múzeá a galérie, zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

630

12 500
12 500
5 783

640

700

12 500
12 500
5 783

Príloha č. 1b – Sprístupňovanie zbierkových predmetov a vedomosti o nich prostredníctvom expozícií, výstav
Prvok 08S0106 Múzeá a galérie, zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

630

13 500
13 500
10 762

640

700

700

13 500
13 500
10 762

Príloha č. 1c – Správa a prevádzka
Prvok 08S0106 Múzeá a galérie, zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť
Prvok 08S0106 –
Múzeé a galérie, zdroj 46
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť
Prvok 08S0106 –
Múzea a galérie, zdroj 71
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

630

640

765 093
908 849
908 849

430 227
445 596
445 596

164 228
195 429
195 429

165 638
264 608
264 608

5 000
3 216
3 216

Celkom

610

620

630

640

700

150 000
150 000
298 860

89 150
89 150
126 262

10 588

60 850
60 850
162 010

Celkom

610

620

630

640

700

640

700

640

700

640

700

7 419

7 419

Prioritné projekty
a. / Bežné výdavky
Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf 109 G-14 – II. etapa
Lodné múzeum Ľ. Štúr/ Šturec – I. etapa
Prvok 08T0103
Múzeá a galérie, zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

630

60 000
60 000

60 000
60 000

Akvizície knižničných fondov
Prvok 08T0106 –
Múzeá a galérie, zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

630

500
500

500
500

Majstri ducha – osobnosti vedy a techniky na Slovensku
Prvok 0D40H – SK PRES 2016 - MK SR
Múzeá a galérie, zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

630

13 300
13 300

13 300
13 300

b. /Kapitálové výdavky
Akvizície zbierkových predmetov
Prvok 08T0106 –
Akvizícia zbierkových
predmetov, zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť
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Celkom

29 500
29 500

610

620

630

640

700

29 500
29 500

STM KE
Prvok 08S0504 – integrovaná ochrana
európskeho kultúr. dedičstva a projekty
cezhraničnej spolupráce
zdroj 111
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom

610

620

630

25 000
25 000

640

700

0
0

4. HODNOTENIE FONDOV ORGANIZÁCIE
Sociálny fond
Počiatočný stav k 1. 1. 2015

1 012 87 €

Tvorba
- povinný prídel vo výške 1 % a ďalší prídel vo výške 0, 5 %

8 640,60 €

Čerpanie
- príspevok na stravovanie zamestnancov, stravné lístky
Zostatok fondu k 31. 12. 2015

8 869,03 €
784,44 €

Rezervný fond
Počiatočný stav fondu k 1. 1. 2015
Tvorba
- Obec Zemplínske Hámre
- Elnec s.r.o., Ing. V. Doval, Prešov – darov. zmluva
- Ing. Jakub Ďurinda, Bratislava – darov. zmluva

613,97 €
7 400,00 €
5 300,00 €
600,00 €
1 500,00 €

Čerpanie
- projekt Z. Hámre – expozícia, história baníctva a
železiarskej výroby
- Extrapolácie 2015 – výstava história a súčasnosť IT
- reštaurovanie historického remorkéru Šturec
Zostatok fondu k 31. 12. 2015

7 418,97 €
5 703,07 €
594,00 €
1 121,90 €
595,00 €

5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
V zmysle Zriaďovacej listiny STM nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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6. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
Podľa výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV sú na riadku 60 evidované celkom pohľadávky vo výške
11 144 €, z toho po lehote splatnosti 4 984 € :
- 3 642 € – exekučne vymáhaná pohľadávka u nájomcu nebytových priestorov ATELIER AT, Anna
Takáčová Košice, za prenájom nebytových priestorov na Hlavnej 90 v Košiciach
- 1 342 € – exekučne vymáhaná pohľadávka u nájomcu nebytových priestorov Steel energy,
s. r. o., Košice, za prenájom nebytových priestorov na Hlavnej 88 v Košiciach
- na riadku 61 – sú zúčtované pohľadávky voči odberateľom vo výške 7 793 €
- na riadku 70 – sú evidované pohľadávky voči zamestnancom vo výške 3 351 €
Záväzky
Na riadku 151 Súvahy sú vykázané krátkodobé záväzky v lehote splatnosti do 1 roka v hodnote celkom 100
941 €, z toho:
- na riadku 152 – dodávatelia vo výške 27 898 €,
- na riadku 163 – sú vedené mzdové záväzky voči zamestnancom za výplatné obdobie
12/2015 vo výške 10 910 €
- na riadku 164 – ostatné záväzky voči zamestnancom sú evidované zrážky z miezd voči
zamestnancom za výplatné obdobie 12/2015 vo výške 28 753 €
- na riadku 165 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sú evidované záväzky za
obdobie 12/2015 vo výške 24 032 €
- na riadku 166 – je evidovaná daň z príjmov vo výške 3 200 €
- na riadku 167 – sú evidované ostatné priame dane vo výške 5 342 €, daň zo mzdy
- na riadku 168 – je evidovaná daň z pridanej hodnoty v sume 121 €
- na riadku 172 – sú evidované transfery od subjektov mimo VS vo výške 595 €.

7. PERSONÁLNE OTÁZKY
Slovenské technické múzeum (hlavné sídlo Hlavná 88 Košice) spravuje:
- dve špecializované múzeá Múzeum letectva v Košiciach, Múzeum dopravy v Bratislave,
- vysunuté pracoviská Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Kaštieľ v Budimíre, NKP v Solivare,
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Expozícia baníctva na Spiši v Spišskej
Novej Vsi.
V záujme riadneho a plynulého zabezpečovania svojho poslania bola činnosť múzea v roku 2015
zabezpečovaná prostredníctvom hlavných organizačných úsekov:
Úsek generálneho riaditeľa
/10 zamestnancov/
zabezpečuje koordináciu a jednotnosť postupu a činnosti všetkých úsekov STM pri vykonávaní plánovacej,
vyhodnocovacej, rozborovej a kontrolnej činnosti ‒ ide o agendu právnu, kontrolnú, personálnu, obranu,
bezpečnosť a ochranu, utajované skutočnosti, rozmnožovňu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
protipožiarnu a energetickú, agendu zahraničných stykov a rešerší, agendu informatika a bezpečnostného
správcu, agendu konzervátor a reštaurátor.
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Úsek odborných činností
/29 zamestnancov/
je nositeľom štatutárnych odborných úloh STM ‒ budovanie a rozširovanie zbierkového fondu hmotných
dokumentov o vývoji techniky a exaktných vied na Slovensku ako aj o podiele Slovenska a jeho osobností na
rozvoji svetovej vedy a techniky, evidencia zbierkového fondu STM, ochrana, odborné spracovanie,
prezentácia zbierkového fondu, budovanie odbornej knižnice, vzdelávacia, kultúrno-výchovná,
popularizačná a propagačná činnosť, poskytovanie informačných, odborno-poradenských a ďalších
odborných služieb pre iné subjekty, spolupráca na vedecko-výskumnej činnosti iných inštitúcií a riešenie
vlastných výskumných úloh.
Úsek marketingu, prezentácie a služieb
/12 zamestnancov/
koordinuje a zabezpečuje výstavnú činnosť v súčinnosti s ekonomicko-prevádzkovým úsekom a kurátormi,
vykonáva a zabezpečuje lektorskú a dozorcovskú činnosť, zabezpečuje kvalitu lektorských textov a výkladov,
pripravuje a realizuje propagačnú a informačnú činnosť, zabezpečuje vyhotovenie rôznych printových
a elektronických propagačných materiálov, publikácií, novín a iných edičných materiálov múzea,
zabezpečuje múzejnú pedagogickú činnosť, najmä edukačné programy v oblasti exaktných vied, histórie
techniky a priemyslu, zabezpečuje agendu zahraničných stykov a rešerší.
Úsek ekonomicko-prevádzkový
/34 zamestnancov/
zabezpečuje prevádzku STM a hospodársko-údržbársku činnosť (vypracováva koncepcie rozvoja, plány
a rozpočty STM tak, aby vecne a termínovo zabezpečovali plnenie plánu hlavných úloh a ostatných úloh,
zabezpečuje ochranu majetku štátu v správe STM, sleduje dodržiavanie ekonomických ukazovateľov,
vypracováva materiály, správy a rozbory týkajúce sa hospodárenia STM, kontroluje vecné, finančné
a časové plnenie plánovaných a prikázaných úloh, zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, verejných
prác a služieb s platnými predpismi, zabezpečuje dopravnú činnosť, investičnú činnosť, materiálnotechnické zabezpečenie, opravu a údržbu objektov, vedenie pokladničnej, mzdovej a finančnej agendy).
Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov k 31. 12. 2015
Stav zamestnancov vo fyzických osobách: 85
z toho: 43 žien a 42 mužov
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách: 80
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov:
74
Podľa zaradenia pracovalo na jednotlivých úsekoch:
generálneho riaditeľa
na úseku odborných činností
na úseku marketingu, prezentácie a služieb
a na úseku ekonomicko-prevádzkovej činnosti

z toho odborných: 44
z toho odborných: 43

10 zamestnancov, z toho 4 ženy
29 zamestnancov, z toho 16 žien
12 zamestnancov, z toho 7 žien
34 zamestnancov, z toho 16 žien

Personálny rozvoj – rok 2015

z toho

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

VH

VŠ

ÚS

SO

Z

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
11*(-2)
1
7
3
0
7**(-1)
0
0
1
6
0
2
36 (-3)
33
13
2

0
3
0
3
0
2
7**(-1)
1
1
4
4
1
15
38 (-1)
37
23
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
11
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
1

Počet zamestnancov spolu
z toho ženy
0
z toho ZPS
0
* v tom 2 vedúci zamestnanci / ** v tom 1 lektor(ka)

Spolu
9
14 (-2)
1
10
3
2
14 (-2)
1
1
5
10
1
32
89 (-4)
85
43
5
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Štruktúra pracovného zaradenia zamestnancov

1

1

1

1

z toho ZPS
Spolu
* v tom 2 vedúci zamestnanci
**v tom 1 vedúca zamestnankyňa, 1 lektorka

1

1

14
(-2)

10

32

1

10

8

14

2

1
10

2
32

Lektor

5

Ostatní

Knihovník

2

Administratíva

Fotograf

3

Dokumentátor

z toho ženy

14*
(-2)
6**
(-2)

Reštaurátor

9

Kustód

Funkcie odborného úseku

Kurátor

Vedúca úroveň

47 (-4)

Veková štruktúra zamestnancov

z toho ženy
z toho ZPS

do 20 rokov

21 - 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

nad 60 rokov

0
0
0

5
3
1

11
6
0

14
8
1

28
13
1

27
13
2

Vekový priemer zamestnancov je 53 rokov, z toho ženy 52 a muži 54 rokov.
Plnenie povinného podielu zamestnania občanov so zdravotným postihnutím
STM za rok 2015 splnilo povinný podiel 3,2 % zamestnania osôb so zdravotným postihnutím nad rámec
zákona o zamestnanosti.
Pohyb zamestnancov
V priebehu roka 2015 boli z pracovného pomeru uvoľnení piati zamestnanci, prijatí za uvedené obdobie boli
jedenásti noví zamestnanci.
Prehľad o uvoľnených zamestnancoch
Dôvod
Dohoda
Výpoveď zo strany zamestnanca
Výpoveď zo strany zamestnávateľa
Zrušenie prac.pomeru v škúšobnej dobe
Iné (SD star. dôchodok, ID invalid.dôch. doba určitá)
Spolu

Spolu
4
1
5

z toho ženy
2
2

z toho ZPS
0
0

Prehľad o prijatých zamestnancoch
Spôsob
Z Úradu práce
Konkurzy
Iné
Spolu
•
•
•
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spolu
4
1
6
11

z toho ženy
2
2
4

z toho ZPS
0

V organizácii bol v roku 2015 týždenný fond pracovného času 37,5 hod. s pružnou pracovnou dobou
od 7,00 – 8,00 do 15,00 – 16,00 hod.
Suma valorizácie za rok 2015 je 4.914,- €
V hodnotenom období bola v STM umožnená absolventská a odborná prax sedemnástim študentom,
a to šestnástim na úseku odbornej činnosti a jednému na úseku ekonomickom.

Profesionálny rast zamestnancov STM bol podporený prostredníctvom účasti na rôznych kurzoch,
seminároch, školeniach a pod., ktorých sa zúčastňovali zamestnanci všetkých úsekov.
Názov

Kurz (K) / Školenie (Š) / Seminár (S)

Povinnosti mzdovej účtovníčky /Bérešová/
Preškolenie vodičov /Sejkanič, Zadora/
Seminár BOZP /Bedaj/
Kurz bezp. výcviku v civilnom letectve /Hájek, Ondreják/
Odborný seminár novela zák. OPP/Bedaj/
Periodické školenie – obsluha mot. vozíkov
/Sivec, Zadora/
Seminár Správa registratúry /Nika/
Školenie BOZ /zamestnanci STM/
Školenie o ochrane pred požiarmi /zamestnanci STM/
Seminár zákon o fin. kontrole /Zaracká, Jenčík/

Počet zamestnancov

S
Š
S
K
S
Š

1
2
1
2
1
2

S
Š
Š
S

1
60
60
2

Účasť zamestnancov STM na odborných podujatiach s priamou väzbou na odborné múzejné činosti je
uvedená v časti 8. Ciele organizácie v roku 2015 a prehľad ich plnenia ‒ Vzdelávacia činnosť.

8. CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2015 A PREHĽAD ICH PLNENIA
Projekty a v rámci nich Slovenským technickým múzeom realizované činnosti v roku 2015 v súlade
s kontraktom napĺňali nasledovné ciele a ich ukazovatele:
1. Nadobúdanie zbierkových predmetov
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
25 ks zbierkových predmetov
Reálne plnenie:
406 ks zbierkových predmetov
2. Odborná ochrana a bezpečnosť zbierkových predmetov
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
obnova vybavenia depozitárov prístrojmi na meranie
a zaznamenávanie mikroklimatických podmienok, vybavenie
úložným mobiliárom a manipulačnou technikou
Reálne plnenie:
realizované čiastočne
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
Reálne plnenie:

odborné ošetrenie 90 ks zbierkových predmetov
komplexne odborne ošetrených 276 ks zbierkových predmetov,
z toho 28 dodávateľsky
osobitne v rámci prioritných projektov prebiehalo reštaurovanie
remorkéru Šturec (I. etapa) a reštaurovanie lietadla Messerschmitt
Bf-109 (II. etapa)

Kontraktom stanovený ukazovateľ:
Reálne plnenie:

realizácia čiastkových odborných revízií, revízie 3 zbierok
1 mimoriadna revízia, 2 riadne revízie

3. Odborná evidencia zbierkových predmetov
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
katalogizácia prírastkov z roku 2013 a 2014 a dopĺňanie
katalogizačných záznamov v súlade s právnymi predpismi v rozsahu
300 záznamov
Reálne plnenie:
novovytvorených 614 katalogizačných záznamov,
z toho 189 prírastkov z rokov 2013 a 2014,
rekatalogizovaných bolo celkovo 2 858 záznamov
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4. Realizácia vedeckovýskumnej činnosti
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
realizácia primárneho výskumu a riešenie 5 vedeckovýskumných
úloh
Reálne plnenie:
v riešení 5 vedeckovýskumných úloh
5. Realizácia odbornej metodickej činnosti
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
odborné podujatia – 1 konferencia, 1 seminár
Reálne plnenie:
výročná konferencia MUT nerealizovaná z dôvodu neschválenia
žiadosti o dotáciu v rámci prioritných projektov,
odborný seminár "Zbierky dejín techniky II" realizovaný
6. Sprístupňovanie zbierkových predmetov prostredníctvom expozícií, výstav a sprievodných podujatí,
edičnej a publikačnej činnosti, vrátane prezentácie v zahraničí
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
zabezpečenie prevádzky 29 stálych expozícií, 2 špecializovaných
zariadení, realizácia 3 vlastných výstav, dovoz 2 výstav zo
zahraničia, realizácia sprievodných podujatí v počte 15, návštevnosť
expozícií, výstav a kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít v
počte 83 000 návštevníkov, vydanie 3 edičných titulov
Reálne plnenie:
prevádzkovaných 29 stálych expozícií, špecializované zariadenia VTC
a planetárium, realizovaných 9 vlastných výstav, 3 výstavy dovezené
zo zahraničia, počet realizovaných sprievodných podujatí: 572,
celková návštevnosť 109 277 osôb, vydané periodikum Múzejné
noviny a 1 zborník, 1 bulletin, 2 skladačky, drobná tlač
7. Propagácia múzea vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom marketingovej komunikácie
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
pravidelná propagácia výstupov odborných múzejných činností
rôznymi formami, realizácia podujatí ostatnej prezentačnej činnosti
Reálne plnenie:
realizovaná pravidelná propagácia rôznymi formami
8. Participácia na národnom projekte Digitálne múzeum
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
súčinnosť pri realizácii digitálnej vizualizácie v rozsahu Zmluvy č.
03/2011/OP o nájme zbierkových predmetov za účelom digitalizácie
uzatvorenej medzi STM a Múzeom SNP, realizácia snímania
zbierkových predmetov a súvisiace aktivity v objektoch STM Košice,
STM-Múzeum letectva, STM-Múzeum dopravy Bratislava
Reálne plnenie:
realizované digitálne snímanie zbierkových predmetov a súvisiace
aktivity v objektoch STM Košice, STM-Múzeum letectva a STMMúzeum dopravy, nasnímaných 3 035 zbierkových predmetov

9. Poskytovanie metodickej pomoci v oblasti ochrany a sprístupňovania zbierok dejín techniky
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
konzultačná činnosť pre odbornú a ostatnú verejnosť, vrátane
prevádzkovania špecializovanej knižnice
Reálne plnenie:
poskytnuté konzultácie múzejným organizáciám, nemúzejným
organizáciám a súkromným osobám
prevádzkovaná špecializovaná knižnica v sídle STM a STM-Múzeu
letectva
10. Správa a prevádzka pobočiek a vysunutých expozícií
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
správa a prevádzka pobočiek a vysunutých expozícií
Reálne plnenie:
spravované a prevádzkované boli všetky 2 pobočky a 5 vysunutých
expozícií a 1 NTP
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Podrobné hodnotenie a analýza vývoja Slovenského technického múzea
V priebehu roka 2015 boli odborné činnosti múzea zásadne ovplyvnené národným projektom Digitálne
múzeum. Na základe Zmluvy č. 03/2011/OP uzatvorenej medzi STM a Múzeom SNP o nájme zbierkových
predmetov za účelom digitalizácie sa STM zaviazalo poskytnúť do digitalizácie 3 000 ks zbierkových
predmetov. Po prípravných procesoch prebiehajúcich od r. 2012 (selekcia, odborné spracovanie podľa
metodík, odborné ošetrenie) sa v októbri 2014 pristúpilo k digitálnemu snímaniu zbierkových predmetov
STM. Vizualizácia vybraných zbierkových predmetov bola realizovaná outsourcingom v priestoroch STM,
Hlavná 88 v Košiciach od októbra 2014. Priestorové nároky na snímanie zbierok si vyžiadali čiastočné
obmedzenie návštevníckej prevádzky. Uzatvorená bola časť expozície Geodézia a kartografia, zároveň
priestory pre prednáškovú a výstavnú činnosť. Snímanie v sídle STM prebiehalo v dvojzmennej prevádzke,
od februára do apríla 2015 v trojzmennej prevádzke. Od júna do októbra 2015 prebehlo snímanie v STMMúzeu letectva. V mesiaci október 2015 v priestoroch STM-Múzea dopravy v Bratislave. Časť zbierkových
predmetov STM, vyžadujúcich použitie iných snímacích technológií, bola vizualizovaná mimo objektov STM.
S cieľom dodržania množstevných kvót nasnímaných predmetov a v súvislosti so špecifikami zbierok STM
(nadrozmernosť, obtiažna manipulácia) bolo STM nútené do tejto aktivity zapojiť okrem pracovníkov úseku
odborných činností aj pracovníkov konzervátorských dielní STM, vybraných pracovníkov STM-Múzea
letectva, úseku marketingu a prezentácie a STM-Múzea dopravy. Celkovo bolo denne počas takmer 7
mesiacov digitalizáciou zaťažených v priemere 15 zamestnancov STM.
Celkovo bolo v rámci projektu, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o nájme, nasnímaných 3 035 zbierkových
predmetov. Z toho 2 984 trojrozmerných a 51 plošných. V rámci projektu bolo odborne ošetrených 447 ks
zbierkových predmetov, zostatok, t. j. 2 588 ks bolo ošetrených v rôznom rozsahu kurátormi a pracovníkmi
konzervátorského pracoviska STM.
Celkové príjmy za nájom zbierkových predmetov dosiahli výšku 62 636 Eur. Náklady STM súviasiace so
snímaním zbierkových predmetov boli vyčíslené na 10 708,73 Eur (energie, materiál na odborné ošetrenie
zbierkových predmetov, PHM a osobné náklady). V nákladoch nie sú zohľadnené straty z príjmov za vstupné
z dôvodov ovplyvnenia návštevníckej prevádzky (uzatvorenie časti 1 expozície a priestorov pre prednáškovú
činnosť a výstavy v objekte Hlavná 88, Košice v trvaní 7 mesiacov a uzatvorenie 1 expozície v STM-Múzeu
letectva v trvaní 1 mesiac). Zo strany Múzea SNP, ako nájomcu ZP za účelom digitalizácie, bol v mesiaci
september 2015 refundovaný materiál na konzervovanie 447 ks predmetov vo finančnej hodnote 533,79
Eur.
Celkový zisk z digitalizácie vo výške 51 927,27 Eur, z toho v roku 2015 vo výške 39 493 Eur bol, oproti
pôvodným zámerom jeho investovania do zlepšenia podmienok na výkon odborných činností, použitý
v dôsledku nedostatočného príspevku na správu a prevádzku múzea na úhradu bežných platieb
a poplatkov.

BUDOVANIE A ODBORNÁ SPRÁVA ZBIERKOVÉHO FONDU
Akvizičná činnosť
V roku 2015 nadobudlo STM do spravovaného zbierkového fondu celkovo 275 prírastkov, čo predstavuje
nárast fondu o 406 kusov zbierkových predmetov. Komisia na tvorbu zbierok, zasadajúca trikrát – v
mesiacoch jún, október a november 2015, posúdila 306 návrhov na nadobudnutie. Zbierkový fond bol
rozšírený kúpou o 178 ks predmetov, vlastným prieskumom o 121 ks, darom o 102 ks a 5 ks bolo
nadobudnutých prevodom. V akvizičnom zámere na rok 2015 avizovalo STM potrebu 84 500 Eur na
pokrytie nárokov nadobudnutia zbierkových predmetov kúpou. V rámci prioritných projektov bolo
schválených a pridelených na akvizičnú činnosť a nákup knižničných fondov spolu 30 000 Eur. Na základe
žiadosti o rozpočtové opatrenie zo strany STM boli financie na akvizičnú činnosť prerozdelené nasledovne:
nákup zbierkových predmetov 29 500 Eur, nákup knižničných fondov 500 Eur.
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Prírastky zbierkového fondu Slovenského technického múzea v Košiciach v roku 2015
Prírastky
spolu

Zbierkový fond

Vlastný
zber /
prieskum

Kúpa

Dar

Výmena
prevod

Pôvodný
inventár

ev. j.

ks

ev. j.

ks

ev. j.

ks

ev. j.

ks

ev. j.

ks

ev. j.

ks

Nadobúdacia
hodnota

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

ASTRONÓMIA

A

4

4

1

1

-

-

3

3

-

-

-

-

580,-

80,-

BANÍCTVO

Ba

5

5

1

1

1

1

3

3

-

-

-

-

1.000,-

300,-

Ba-S

13

55

3

5

10

50

-

-

-

-

-

-

637,-

60,-

DB-D

3

3

2

2

-

-

1

1

-

-

-

-

150,-

130,-

DB-Z

4

4

3

3

1

1

-

-

-

-

-

-

3.700,-

700,-

ELEKTROTECH.

E, D

59

59

40

40

4

4

15

15

-

-

-

-

1.370,-

1.015,-

FOTO – KINO

Fo

32

32

10

10

15

15

7

7

-

-

-

-

1.981,-

981,-

FYZIKA

Fy

15

15

7

7

5

5

3

3

-

-

-

-

995,-

125,-

GEODEZ.-KART.

Geo

12

12

-

-

10

10

2

2

-

-

-

-

2.390,-

-

HODINÁRSTVO

Ho

5

12

5

12

-

-

-

-

-

-

-

-

8.387,40

8.387,40

HUTNÍCTVO

Hu

10

23

-

-

4

4

5

16

1

3

-

-

2.690,-

-

CHÉMIA

Ch

3

3

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

180,-

-

KOVÁČSTVO

Ko

14

16

13

15

-

-

1

1

-

-

-

-

315,-

265,-

L

21

43

6

11

3

3

11

28

1

1

-

-

2.638.046,72

*14 155,60

Mm

12

15

-

-

12

15

-

-

-

-

-

-

435,-

-

PRIEM. DIZAJN

Pd

16

24

13

21

3

3

-

-

-

-

-

-

496,-

461,-

RÔZNE

R

16

30

16

30

-

-

-

-

-

-

-

-

1.050,-

1.050,-

STROJÁRSTVO

Str

23

42

17

17

1

1

4

23

1

1

-

-

14.875,-

1.705,-

8

9

3

3

5

6

-

-

-

-

-

-

160,-

85,-

275

406

140

178

77

121

55

102

3

5

-

-

2.679.438,12

29.500,-

Ba-Solivarníctvo
BA- Cestná
doprava.
BA – Železničná
a lodná doprava

LETECTVO
MÚZEM MEDZEV

KANCEL. STROJE
a POLYGRAFIA
SPOLU:

Ks, Po

* vrátane doplatku za 1 ks ZP nadobudnutý v r. 2014 (lietadlo Zlin Z-226, nadobúdacia finančná hodnota 10 500 Eur, v r. 2014 zaplatené 5 863 Eur)

Z významnejších akvizícií do jednotlivých zbierok možno uviesť napr.: kabínovú súpravu do lietadla Me Bf109; model kokpitu s originálnymi palubnými prístrojmi lietadla Me 110; sečkovicu firmy Karol PoledniakTováreň na stroje a zlievareň v Košiciach; fotografický prístroj Globika; mechanický hudobný nástroj Pianola
zo zač. 20. stor ai. V rámci dokumentácie II. polovice 20. storočia boli do zbierkového fondu nadobudnuté
napr. československý moped Jawetta 551, kuchynský robot UKS E 29 zo 60. rokov 20. storočia, ateliérový
fotografický prístroj Globika, ako aj artefakty k dokumentácii vývoja prístrojovej techniky na reprodukciu
zvuku a obrazu.
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Model prednej časti lietadla Messerschmitt Bf-110 C s originálmi prístrojov

Pianola - Piano STECK, klasické piano
a automatofón, zač. 20. stor.

Kuchynský robot UKS typ E29,
60. roky 20. stor.

Ateliérový fotografický prístroj GLOBICA,
60 . – 80. roky 20. stor.

Motocykel JAWETTA 551, historické
motokolo, 1960 – 1962

Osobné vozidlo FIAT 126P 650 E, rok výroby 1988

Sečkovica POLEDNIÁK KÁROLY GÉPGYÁRA KASSÁN,
výrobok firmy K. Poledniak – Továreň na stroje a
zlievareň, 1900 – 1933

Televízor Tesla 4102 U Mánes, 1957-1959

Rádio Orion 955, 1937-1940

Gramorádio Tesla 1021 A Opereta, 1968-1971
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Diktafón Tesla Aktiv ANP 302, 1961

Magnetofón RFT KB 100, 1959-1960

Ďalekopis RFT T 51, 1950-1963

Televízor Šilelis 401, 1972

Váhy poštové miniatúrne, zač. 20. stor.

Váha listová TONAVA, okolo r.1950

Odborná evidencia
K 31. 12. 2015 obsahuje zbierkový fond STM 17 809 ev. j., čo predstavuje 34 853 ks zbierkových predmetov.
Odborná evidencia zbierkových predmetov je realizovaná prostredníctvom elektronického katalogizačného
systému ESEZ 4G. V priebehu hodnoteného obdobia boli v rámci odbornej evidencie dopĺňané povinné
údaje o zbierkových predmetoch zaradených do digitalizácie v rámci národného projektu Digitálne
múzeum. Zároveň boli katalogizované prírastky z roku 2013 a 2014, priebežne aj nové prírastky z roku 2015.
Kurátori STM v priebehu roka 2015 vytvorili 614 nových katalogizačných záznamov, z toho 189 k prírastkom
z rokov 2013 a 2014. 2 858 záznamov bolo rekatalogizovaných. Systematicky boli dopĺňané aj obrazové
záznamy zbierkových predmetov, pričom do databázy ESEZ 4G bolo priradených 783 digitálnych obrázkov.
Priebežne pokračovalo dopĺňanie autoritných záznamov, zo strany odborných zamestnancov STM pribudlo
do Múzejného tezauru 117 záznamov. Ide najmä o predmetové heslá, korporatívne a personálne autority.
Fotoarchív STM, časť zbierkové predmety, narástol o 275 ev. j. Systematicky pokračovala digitalizácia
pôvodných obrazových záznamov Fotoarchívu STM. Digitalizovaných bolo 456 negatívov z Fotoarchívu STM,
časť Všeobecné.
Odborná revízia zbierkového fondu
V roku 2015 prebiehal v STM druhý rok päťročného cyklu odborných revízií zbierkového fondu. Realizované
boli 3 čiastkové odborné revízie, konkrétne riadne revízie zbierok Foto-kino a Kováčstvo a mimoriadna
odborná revízia zbierky Baníctvo, časť Solivarníctvo v súvislosti s novým členením danej zbierky
a prerozdelením kurátorských kompetencií. Porovnaný bol aktuálny fyzický stav 12 937 ks zbierkových
predmetov.
Mimoriadne bola obsahu a kontrole stavu zbierkových predmetov podrobená aj zbierka Doprava
v súvislosti s prijatím nového kurátora do STM-Múzea dopravy.
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V priebehu hodnoteného obdobia STM bol riešený problém veľkorozmerných zbierkových predmetov zo
zbierky Doprava dlhodobo vystavených v Hronci, o ktorých odstránenie z pozemkov Lesov, š. p. Hronec bolo
STM požiadané prostredníctvom OZ Čiernohronská železnica v súvislosti so zmenami vlastníckych práv
pozemkov. V súvislosti so stavom daných zbierkových predmetov a ich špecifík (nadrozmernosť), dané
artefakty v množstve 10 ks boli zo zbierkového fondu vyradené.
Otvorené zostávajú závery mimoriadnej revízie zbierok Fyzika a Chémia, ktorá sa uskutočnila v závere roku
2014 z dôvodu zmeny kurátorky (dlhodobá PN pôvodnej kurátorky). Taktiež bola z objektívnych dôvodov
predĺžená lehota na vysporiadanie zistení mimoriadnej revízie zbierok Geogézia a kartografia a Baníctvo (po
úmrtí kurátorky) v roku 2013. V oboch prípadoch neboli dohľadané zbierkové predmety v celkovom
množstve 98 ks. V niektorých prípadoch ide o chyby v evidencii (dvojitá evidencia).
Otvorený bol tiež problém zamietnutých žiadostí o vyradenie zbierkových predmetov z roku 2012,
konkrétne 1 ks zo zbierky Hutníctvo a 1 ks zo zbierky Kováčstvo. V oboch prípadoch boli zbierkové predmety
prevedené na iné organizácie. Žiadosti o vyradenie budú opätovne spracované v roku 2016.
V súvislosti s neukončeným predošlým cyklom komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu STM (2010 –
2013) bol preverovaný aj stav riešenia odcudzených predmetov. So statusom "odcudzené" figuruje
v zbierkovom fonde STM celkovo 186 ks zbierkových predmetov.

Odborné uloženie zbierkových predmetov
Detailná analýza odborného uloženia zbierkových predmetov bola múzeom realizovaná v roku 2013.
Podrobne boli zmapované podmienky vo všetkých depozitárnych priestoroch STM. Výstupom analýzy je
Návrh optimalizácie odborného trvalého uloženia zbierok v správe STM. Jediným konštruktívnym riešením
problémov s odborným uložením zbierok STM je pokračovanie v projekte Veľkoplošný depozitár
a konzervátorské dielne v STM-Múzeu letectva. Tento zámer STM opakovane predkladá v rámci prioritných
projektov MK SR. Nevhodné mikroklimatické podmienky, problémy s manipuláciou zbierok, nadmerné
časové zaťaženie kurátorov pri kontrolách veľkého počtu dislokovaných depozitárov, finančné zaťaženie
STM pri platbách za nájom – to sú hlavné negatíva súčasného stavu depozitárov STM.
Priestorová kapacita už dlhšie obdobie výrazne limituje aj akvizičnú činnosť (veľkorozmerné predmety).
Finančné podhodnotenie potrieb výkonu základných odborných činností je tiež dôvodom odsúvania
dovybavenia depozitárov prístrojovou meracou technikou, manipulačnou technikou a úložným mobiliárom.
Z plánovaných nákupov (úložný mobiliár, vlhkomery a teplomery, manipulačná technika) /viď Plán hlavných
úloh STM na rok 2015/ bol realizovaný len nákup mobilného lešenia pre potreby odborného ošetrovania a
manipulácie so zbierkovými predmetmi v STM-Múzeu letectva a drobné nákupy nevyhnutného obalového
materiálu. Neriešeným ostáva aj problém depozitárnych priestorov pre STM-Múzeum dopravy v Bratislave.
Možno teda zhrnúť, že situácia v rámci trvalého uloženia zbierok STM je kritická. Vyčlenené priestory sú
kapacitou a situačne nevyhovujúce, mobiliárové vybavenie je kvalitatívne nevyhovujúce.

ODBORNÁ OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU
Reštaurovanie, konzervovanie
Počet ks
konzervovanie
Vlastnými prostriedkami
Dodávateľsky
Spolu

Fin. náklady v Eur
reštaurovanie

213

35

417,-

28

0

1 645,-

276

2 062,-

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov bolo v priebehu roka 2015 zabezpečované prevažne vlastnými
prostriedkami pracovníkmi referátu ochrany zbierkového fondu STM. V hodnotenom období pracovalo na
tomto referáte spolu 5 zamestnancov, z toho 1 v pobočke STM-Múzeu letectva.

30

Pracovníkmi STM boli v súlade s Plánom konzervovania a reštaurovania na rok 2015 komplexne ošetrené ZP
v nasledonom rozsahu /počty ev. j./:
Astronómia
A
1
Elektrotechnika
E, D
14
Chémia
Ch
0
Polygrafia
Po
1

Baníctvo
Ba
48
Foto-kino
Fo
0
Kancelárske stroje
Ks
1
stavebníctvo
St
11

Baníctvo-Solivarníctvo
Ba-S
1
Fyzika
Fy
26
Kováčstvo
Ko
19
Strojárstvo
Str
1

Doprava cestná
DB-D
0
Geodézia
Geo
7
Letectvo
L
61
Textilné stroje
Ts
0

Doprava železničná
DB-D
0
Hutníctvo
Hu
8
Múzeum Medzev
Mm
2
Vodohospodárstvo
Vo
1

Doprava lodná
DB-D
0
Hodinárstvo
Ho
7
Priem. dizajn
Pd
0
Rôzne
R
1

Dodávateľsky boli riešené čiastkové úkony na odbornom ošetrení 1 premietacieho prístroja, bloku motora
Austro Daimler, úžitkovom nákladnom vozidle Multicar a 25 ks výkresovej dokumentácie.
Z náročnejšieho odborného ošetrenia môžeme spomenúť práce na Zariadení a vybavení hámra v Medzeve
(Hu 01059), Vzduchovom žľabovom motore (Ba 00653), Kyvadlových vežových hodinách (Ho 00307),
rozpracované reštaurovanie Úžitkového vozidla Multicar M21 (DB-D 00152) ai.

Reštaurovanie vodného kolesa v objekte Hámor v Medzeve

Odborné ošetrenie Kyvadlových vežových hodín
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Vzduchový žľabový motor pred a po reštaurovaní

Prebiehajúce reštaurovanie vozidla Multicar M21

Výkon odborného ošetrovania v rozsahu konzervovania bol v I. polroku 2015 sústredený najmä na
ošetrenie zbierkových predmetov snímaných v rámci národného projektu Digitálne múzeum. Je nutné
podotknúť, že v súvislosti s nevyhovujúcimi podmienkami depozitárnych priestorov museli byť opakovane
konzervované viaceré zbierkové predmety ošetrené pre digitalizáciu v rokoch 2013 a 2014. V II. polroku sa
ošetrovanie sústredilo na plnenie Plánu konzervovania a reštaurovania na rok 2015 podľa požiadaviek
kurátorov.
Špecifickou aktivitou je kompletizácia lietadla Il-18, ktoré STM získalo ako dlhodobú výpožičku v trvaní na
99 rokov v roku 2014. Náročná demontáž a preprava 36 m dlhého a 35 000 kg ťažkého lietadla z Maďarskej
republiky bola realizovaná v 2 etapách v spolupráci zamestnancov STM-Múzea letectva s transportnou
firmou Felbermayr – SLOVAKIA s.r.o. a zložkami OS SR. V priebehu roka 2015 boli pracovníkmi STM
v spolupráci s technickým personálom Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša Prešov
realizované náročné práce na kompletizácii lietadla v priestoroch Letiska Košice a STM-Múzea letectva.
V roku 2016 je po úprave exteriérovej plochy Galéria II v STM-Múzeu letectva plánované definitívne
osadenie lietadla a postupné odborné ošetrenie tohto nadrozmerného zbierkového predmetu.

Prepravené lietadlo v čiastočnom demonte
v priestoroch STM-Múzea letectva

Kompletizácia lietadla Il-18

32

V roku 2015 boli MK SR schválené osobitné dotácie na dva projekty finančne náročného reštaurovania.
Podporené bolo reštaurovanie remorkéru Šturec (Projekt Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec – I.etapa)
a reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109 (Projekt reštaurovania lietadla Messerschmitt Bf-109 – II.
etapa).
Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109 – II. etapa
Čiastočne rekonštruované lietadlo Bf 109 G14 AS s dielenským číslom 784 993 získalo STM formou výmeny
v roku 2012. Lietadlo malo čiastočne reštaurovaný trup, pohonnú jednotku a zadnú časť trupu. Následne
STM k danému lietadlu získalo originálne časti krídiel (80 %) a originály súčastí lietadla (nezreštaurované).
Zámer reštaurovať daný zbierkový predmet, rozplánovaný do troch etáp v celkových nákladoch 97 000 Eur,
bol podporený Ministerstvom kultúry SR. I. etapa reštaurovania, cieľom ktorej bolo reštaurovanie exteriéru
lietadla do podoby v maximálnej miere zhodnej s originálom, bola realizovaná ako prioritný projekt
podporený dotáciou 19 000 Eur (oproti žiadaným 38 000 Eur) v roku 2014. V rámci II. etapy realizovanej
v roku 2015, podporenej dotáciou 20 000 Eur (oproti kalkulovaným 39 000 Eur) boli reštaurované vnútorné
časti a systémy lietadla ̶ I. časť. Konkrétne bolo realizované dokončenie celkovej kontúry lietadla, t. j.
komplet kapotovanie motora (spodný a bočné prekryty motora), komplet kabína (predný štítok, hlavný
prekryt, zadný kryt), kryty podvozku, komplet krídla t. j. balančné krídelká, vztlakové klapky, okrajové
oblúky, konštrukčné prvky uchytenia chladičov k trupu, dokončenie chýbajúcich polí poťahu na krídlach,
prechodové plechy medzi krídlom a trupom, potiahnutie plátnom výškového a smerového kormidla
a nástrek kamufláže lietadla. Výsledky prebiehajúceho reštaurovania boli verejnosti prezentované v rámci
zaujímavej inštalácie dňa 16. 5. 2015 (Noc múzeí) v priestoroch STM-Múzea letectva.
V III. etape, plánovanej v roku 2016, bude STM v súlade s celkovým zámerom reštaurovania, usilovať
o dokončenie detailov priestoru kabíny (prístrojové vybavenie, sedačka, riadiaca páka, bočné pulty),
detailov priestoru motora, detailov priestoru rádiostanice, montáž zbraňových systémov.

Pôvodný stav lietadla Messerschmitt Bf-109
v roku 2012

Prezentácia výsledkov reštaurovania I. etapy dňa 18. 5. 2015
v STM-Múzeu letectva

Z II. etapy reštaurovania počas roka 2015
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Reštaurovanie remorkéru Šturec: Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec – I. etapa
Osobitne podporeným bol tiež zámer komplexnej obnovy lode Šturec, ktorú STM získalo do svojej správy
v roku 2013. Výsledkom komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky dvojmotorového remorkéru
Šturec (ex tanková loď Ľ. Štúr) z roku 1937, ktorá záhŕňa aj rekonštrukciu zariadení a mechanizmov
a interiérové úpravy by mala byť stála expozícia histórie lodnej prepravy na slovenskom (československom)
úseku Dunaja a špecializované lodné múzeum. Zámer rozpracovaný do viacerých etáp a predložený
zriaďovateľovi ako prioritný projekt "Lodné múzeum Ľ. Štúr /Šturec" bol v roku 2015 podporený dotáciou
vo výške 40 000 Eur (oproti žiadaným 128 200 Eur) na realizáciu I. etapy. Po prípravných prácach v roku
2014 s minimálnymi finančnými nákladmi, realizovaných v spolupráci so záujmovým združením Slovenský
plavebný kongres (základné čistenie, dekontaminácia podpalubia, presun plavidla na lodný výťah
v bratislavskom Zimnom prístave), sa v roku 2015 v rámci I. etapy prioritného projektu pokračovalo
vybudovaním nástupného mostíka, definitívnym vyčistením palúb a podpalubia, opravou a zvarmi kovových
častí, výrobou nového zábradlia paluby, zabezpečením základného a krycieho náteru exteriérových častí
plavidla, výrobou zničených drevených a sklenených prvkov nadstavby, obnovou kovových žalúzií
a obnovením časti takeláže.

Pôvodný stav remorkéru Šturec v roku 2012

Prípravné práce v roku 2014

Z I. etapy reštaurovania počas roka 2015

Nedoriešeným problémom stále ostáva zabezpečenie systematického odborného ošetrenia zbierkových
predmetov v STM-Múzeu dopravy v Bratislave. Poddimenzovaný rozpočet nedovoľuje navyšovať
prostriedky na mzdy a odvody a teda vytvoriť v organizačnej štruktúre pozíciu konzervátora, ani zriadiť
konzervátorské pracovisko v tejto pobočke STM.
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM do roku 2018 pokračovalo riešenie 5 vedeckovýskumných úloh:
Názov úlohy

Trvanie

Odbor

Výstup

2013 ‒ 2016

dejiny techniky

scenár expozície

Ing. Lobodová

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia, námet výstavy

Ing. Klíma

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia

Ing. Ondreják
Letecká akrobacia v Československej, Českej
Ing. Hájek
a Slovenskej republike

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia, scenár výstav

Čas a časomerná technika

2014 - 2016

dejiny techniky

scenár

História hnedouhoľného baníctva
na Slovensku
Tendencie hutníckej výroby v rokoch
1960 – 1990 na Slovensku
Dejiny priemyselného dizajnu na Slovensku
od 80. rokov po koniec 20. storočia

Riešitelia
Ing. Žuffová
Ing. Klaučo
D. Rosová

Ing. Majerník

V súvislosti s nadmerným zaťažením kurátorov digitalizáciou zbierkových predmetov bolo trvanie riešenia
úloh predĺžené oproti pôvodnému plánu o 12 mesiacov, t. j. do r. 2016.
Publikačná činnosť pracovníkov múzea v roku 2015
Články v odbornej tlači
ŠULLOVÁ, Z.: Vedecko-technické centrum pre deti a mládež v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Riziká interaktívnych
expozícií v podmienkach slovenských múzeí. In: Múzeum 2/2015. Bratislava, 2015.
ĎURICOVÁ, M.: „ Miniatúrne“ poštové váhy. Košice vo filatelii, 26, 2015, s. 46 – 49.
Popularizačné články
Múzejné noviny STM, 2015:
DUCHOŇ, M.: Sklad soli včera a dnes.
ĎURICOVÁ, M.: Miniatúrne poštové váhy.
FABOVÁ, B.: Rekonštrukcia skladu soli v NKP Solivar.
FRIEDRICHOVÁ, A.: Keď "obri" oslavujú. 100 rokov viedenskej električky.
FRIEDRICHOVÁ, A.: Janez Puhar. Život a dielo vynálezcu.
KLÍMA, L.: Technické kreslenie v zrkadle času.
KLÍMA, L.: Minimúzeum techniky v Sečovciach.
LOBODOVÁ, D.: Švajčiari na návšteve u nás.
ŠULLOVÁ, Z.: Ocenenia za prácu s kultúrnym dedičstvom.
ŠULLOVÁ, Z.: Digitalizácia – Ešte stále nie sme v cieli.
ŠULLOVÁ, Z.: Keď technika ožíva.
ŠULLOVÁ, Z.: Komisia pre zbierky dejín techniky.
HÁJEK, M. - ŠULLOVÁ, Z.: Il-18 v STM-Múzeu letectva.
ŠULLOVÁ, Z. - ONDREJÁK, P.: Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109.
NIŽNÍKOVÁ, L. - ŽAKAROVSKÁ, J.: Živé múzeum.
SEMANOVÁ, M.: Zatmenie Slnka 2015
TILLOVÁ, V.: Stručne z dejín knihy
Monografie: (náklad)
ŠUSTER, I.: Povojnový vývoj v automobilovom priemysle v Československu a snahy
vytvoriť podmienky pre výrobu automobilov a motocyklov na Slovensku. In.: Dejiny
cestnej dopravy na Slovensku I. Žilina, Považské múzeum 2015, s. 119 – 125.
ISBN 978-80-88877-71-4.
Recenzie:
Zborník príspevkov Zbierky dejín techniky I. Recenzent: Lobodová, D.
Príspevky do zborníka Zbierky dejín techniky II. Recenzenti: Lobodová, D.; Klíma, L.
Časopis Múzeum 2/2015 – výber článkov. Recenzent: Šullová, Z.
Rukopisy (nepublikované príspevky):
BENKO, E.: Exponovanie „obrov“.
ĎURICOVÁ, M.: Súčasné trendy múzejného výstavníctva a najčastejšie chyby pri tvorbe
múzejných expozícií a výstav.
HÁJEK, M. – ONDREJÁK, P.: Vo vzduchu či na zemi?
JAHODOVÁ, M.: Odborná ochrana overená praxou, materiálová skupina kovov v zbierkach technického charakteru.
KLÍMA, L.: Reštaurovanie nábytku z ohýbaného dreva.
KOLLÁR, M.: Cestná doprava v dynamickom stave.
LOBODOVÁ, D.: Mimoriadna udalosť – vytopenie depozitára a zbierky Hutníctvo v STM.
MAJERNÍK, M.: Naspäť v čase?
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ROMAN, J.: Odborné ošetrenie zbierok elektrotechniky a snaha o ich sfunkčnenie.
SEMANOVÁ, M.: Slnečné hodiny v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea.
ŠULLOVÁ, Z.: Autenticita a originalita/Funkčnosť a prevádzkyschopnosť
TILLOVÁ, V.: Zbierka Polygrafia STM z pohľadu jeho ochrany.
ŽUFFOVÁ, M.: Formy prezentácie múzejných zbierok najmladším.
ŠULLOVÁ, Z.: Models and replicas in the expositions of the Slovak Technical Museum. Konferencia Modely a repliky v technických
múzeách, MUT, 20. 10. 2015, Liptovský Mikuláš.

Odborná metodická činnosť
V rámci odbornej metodickej činnosti bolo v termíne 9. – 11. septembra 2015 v Kremnici realizované II.
zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 31 odborných pracovníkov
múzeí združených k odbornej komisii ZMS. K hlavnej téme "Odborné ošetrenie zbierkových predmetov
technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie" bolo prezentovaných 14 príspevkov, k
aktuálnym problémom zbierok dejín techniky 3 príspevky. V sprievodnom programe boli navštívené
expozície NBS-Múzeá mincí a medailí, Kremnickej mincovne a Banského múzea v Kremnici. V súvislosti
s tým boli diskutované aj otázky prístupu k prezentácii rôznorodých zbierok technického charakteru.
Podujatie bolo finančne zabezpečené z rozpočtov STM a Zväzu múzeí na Slovensku.
V dôsledku nedostatku financií bolo upustené od zámeru realizovať výročnú XX. konferenciu MUT
(Stredoeurópska únia technických múzeí) v sídle jedného zo zakladajúcich členov – STM v Košiciach.
Podujatie bolo realizované v termíne 20. – 21. 10. 2015 v Slovenskom múzeu ochrany prírody
a jaskyniarstva. STM sa na konferencii prezentovalo príspevkom k hlavnej téme „Kópia a originál
v expozíciách technických múzeí“. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia technických múzeí v Česku, Poľsku,
Srbsku, Slovinsku, Maďarsku.
Mimo plánovaných podujatí bolo v termíne 22. 10. 2015 STM-Múzeom dopravy zorganizované odborné
kolokvium "Zimný prístav – pamiatky a múzeum" k problematike budúceho spoločenského uplatnenia
súboru objektov industriálnej architektúry a technických pamiatok v areáli bratislavského Zimného prístavu.
K diskusii so STM na danú tému sa pripojili zástupcovia Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR,
Fakulty architektúry STU, Slovenského plavebného kongresu, Ústavu stavebníctva a architektúry SAV,
nadácie Dunajský fond.
V súlade s poslaním STM boli v hodnotenom období odbornými pracovníkmi poskytované konzultácie
múzejným aj nemúzejným inštitúciám a súkromným osobám v otázkach ochrany a sprístupňovania
technického kultúrneho dedičstva. Konzultované boli najmä témy: ochrana pamiatkových objektov
technického charakteru, osobnosti vedy a techniky na Slovensku, digitalizácia zbierok dejín techniky,
prezentácia vývoja baníctva, hutníctva a kováčstva, dokumentácia a prezentácia vývoja technických
vedných odborov ai.
Vzdelávacia činnosť
V rámci implementácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií do roku 2018, Rozvoj ľudských zdrojov – vytváranie
podmienok na zvyšovanie vzdelania a ďalšie rozširovanie odbornosti zamestnancov múzeí a galérií
a v súlade s Koncepciou rozvoja úseku odborných činností STM bola realizovaná časť plánovaného
výmenného študijného pobytu STM – MŠaP. Osahovo je výmenný študijný pobyt zameraný na členenie
múzejných zbierok exaktných vied. V I. polroku 2015 STM hosťovalo kurátorku MŠaP v Košiciach.
Z finančných dôvodov na strane STM nepokračovali recipročné výmenné stáže STM – TM Brno.
Taktiež z finančných dôvodov boli v maximálnej miere redukované pracovné cesty za účelom účasti na
odborných podujatiach.
Aktívna účasť na podujatiach v roku 2015
ŠULLOVÁ, Z.
BENKO, E.; ĎURICOVÁ,
M.; HÁJEK, M.,
JAHODOVÁ, M; KLÍMA, L.;
KOLLÁR, M.; LOBODOVÁ,
D.; MAJERNÍK, M.;
ONDREJÁK, P.; ROMAN,
J.; SEMANOVÁ, M.;
ŠULLOVÁ, Z.; TILLOVÁ, V.

Spracovaná tematika

Odborné podujatie

Zbierky dejín techniky
Komisia pre zbierky dejín techniky
viď Publikačná činnosť - Rukopisy

Kolokvium 25. VZ ZMS, 24. - 25. 3. 2015, Bratislava
Odborné ošetrenie zbierkových predmetov
technického charakteru v kontexte ich následnej
prezentácie, II. zasadnutie Komisie pre zbierky
dejín techniky, 9. – 11. 9. 2015, Kremnica
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ROMAN, J.

Murgaš – slovenský priekopník prenosu dát

ŠULLOVÁ, Z.

Models and replicas in the expositions of the Slovak Technical
Museum
Remorkér Šturec a výhľady vybudovania lodného múzea

HUSKA, E.; LABANIČ, E.

Extrapolácie /sprievodný prednáškový cyklus/,
14. 10. 2015, Košice
Modely a repliky v technických múzeách, XX.
konferencia MUT, 20. 10. 2015
Kolokvium Zimný prístav – pamiatky a múzeum,
22. 10. 2015, Bratislava

Pasívna účasť na odborných podujatiach v roku 2015
Kurátori STM
Roman, J.
Huska, E.; Goduš, M.
Friedrichová, A.
Habáň, P; Goduš, M.
Hájek, M.; Klíma, L.;
Lobodová, D.
Jahodová, M.; Zadorová, A.;
Kažimír, M.
Šullová, Z.; Hájek, M.;
Goduš, M.; Szaboová, G.

Názov

Miesto, Termín

RFID technológie
Minulosť a budúcnosť IT (Before and After)
Odborné ošetrenie zbierok technického charakteru
v kontexte ich následnej prezentácie
Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti
Industriálna architektúra a jej obnova
Modely a repliky v technických múzeách

Košice, 3. 2. 2015
Bratislava, 28. 5. 2015
Kremnica, 9. – 11. 9. 2015

Odborné ošetrenie múzejných zbierok – legislatíva a prax

Banská Bystrica, 28. 10 2015

Využívanie výstupov digitalizácie z projektov OPIS

Bratislava, 5. 11. 2015

Banská Bystrica, 29. 9. 2015
Bratislava, 29. 9. 2015
Lipt. Mikuláš, 20. 10. 2015

Pedagogickej činnosti sa venovali 3 zamestnanci ̶ odbory muzeológia a kultúrne dedičstvo (PhDr. Peter
Maráky), priemyselný dizajn (Ing. Ladislav Klíma), letecké inžinierstvo (Ing. Miroslav Hájek).
Ostatná odborná činnosť
STM je členom Stredoeurópskej únie technických múzeí (MUT), Medzinárodnej rady múzeí (ICOM)
a komitétu ICOM-CIMUSET.
Pracovníci STM pôsobili v hodnotenom období v rôznych odborných spoločnostiach, komisiách, redakčných
radách a poradných orgánoch: Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied
a techniky na Slovensku pri SAV v Bratislave, Dotačná komisia MK SR (2.2, 2.3 a 2.4), Redakčná rada
časopisu Múzeum, Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, Predstavenstvo združenia Slovenská železná
cesta, Komisia pre tvorbu zbierok Lesníckeho a drevárskeho múzea Zvolen, Komisia pre tvorbu zbierok
Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Komisia pre tvorbu zbierok Podtatranského múzea v Poprade, OZ Spišský
dejepisný spolok, Komisia pamӓtihodností mesta Košice, Kultúrna komisia SNV, Banícky spolok Bratstvo
Spiš, OZ Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši, OZ Spišský dejepisný spolok, Hodnotiaca komisia
súťaže Etudy z dreva XIV /Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen/, Hodnotiaca komisia pre nože a chladné
zbrane rovnomennej výstavy, Slovenská železná cesta, Komisia pre zbierky dejín techniky ZMS, Komisia pre
odborné múzejné činnosti ZMS ai.

EDIČNÁ ČINNOSŤ
V súlade s PHÚ STM na rok 2015 bol vydaný zborník Zbierky dejín techniky I. (100 ks) a 8. číslo "STM
Aktuálne – múzejné noviny" (200 ks). Z drobných tlačí bola realizovaná tlač slovenskej mutácie
sprievodného katalógu k výstave Jozef Murgaš – priekopník rádiotelegrafie (150 ks) v súvislosti
s prezentáciou výstavy v Stredisku UNESCO UK Bratislava a STM-Múzeu dopravy. Ďalej bola vydaný
upravený bulletin STM-Múzeum letectva (1100 ks), realizovaná boli dotlače Sprievodcov po STM (300 ks),
propagačných listov pre STM-Múzeum dopravy (500 ks). V závere roka boli vydané sprievodné skladačky
k výstave "12 patrónov ...Ochrancovia vedy, techniky a remesiel" (300 ks).
Kabinetom pre dejiny vedy a techniky pri STM boli posúdené príspevky do zborníka zo seminára
realizovaného STM v roku 2014 "Vojna a mier", príspevky do súborného zošita prednášok "Objavy
a vynálezy, ktoré zmenili náš svet I." a príspevky do zborníka "Zbierky dejín techniky II" z odborného
podujatia realizovaného STM v roku 2015. Ani jeden titul nebol z dôvodu nedostatku financií vydaný.
Z rovnakých dôvodov nerealizované ostalo tiež vydanie propagačných skladačiek k expozíciám Umelecké
úžitkové predmety z kovov, Hutníctvo, Umelecké kováčstvo a vysunutej expozícii v Kaštieli Budimír
svojpomocne spracovaných až do formy prepressu.
Svojpomocne boli vydané pracovné listy k výstavám Objavy a vynálezy I. a "12 patrónov ... Ochrancovia
vedy, techniky a remesiel".
Na edičnú činnosť bolo vynaložených 3 770,40 Eur.
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EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Expozičná činnosť
V roku 2015 bolo v Slovenskom technickom múzeu a jeho pobočkách prístupných 29 expozícií technického
zamerania a 1 špecializovaná interaktívna expozícia. Obmedzený návštevnícky režim bol v mesiacoch január
‒ apríl v STM-Múzeu letectva, ostatné expozície STM sú sprístupnené celoročne bez obmedzení.
K čiastočným obmedzeniam návštevníckej prevádzky bolo múzeum nútené pristúpiť v sídelnej budove STM
na Hlavnej 88 v Košiciach a STM-Múzeu letectva v súvislosti s realizovanou digitalizáciou zbierok v rámci NP
Digitálne múzeum.
V rámci spolupráce na realizácii projektu "Spoznajme históriu baníctva a hutníctva vo Vihorlatských
vrchoch" STM poskytlo súčinnosť a záverečné konzultácie týkajúce sa finalizácie expozičného riešenia danej
problematiky a výstupu daného projektu (spolupráca Slovensko ‒ Švajčiarsko).
Zintenzívnila sa tiež aktivita v rámci projektu "Ťažba kamennej soli v Solivare a ostatných regiónoch
karpatského oblúka" v programe cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020. Projekt, rozpracovaný STM
a poľským partnerom ešte v roku 2013, rieši prezentáciu danej tematiky v NKP Solivar a Múzea Fischera
v Bochni. V súčinnosti s Ministerstvom kultúry prebehli viaceré prípravné rokovania s poľskou stranou.
Názov expozície
Baníctvo
Umelecké kováčstvo
NKP Solivar
Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare
Historické hodiny
Oznamovacia elektrotechnika
Písacie stroje
Úžitkové a ozdobné predmety z kovov
Z dejín fyziky na Slovensku
Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach
Astronómia
Vývoj železničnej techniky na Slovensku
Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945
Míľniky slovenského motorizmu v II. pol. 20. stor.
Vývoj zabezpečovacej železničnej techniky
Galéria lietadiel
Letecká prístrojová technika
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
Letecké konštrukcie
Sieň elektrických výbojov
Expozícia cestnej dopravy
Energetické oddelenie Aurela Stodolu
Fotografická a kinematografická technika
Vývoj geodetickej techniky a kartografie
Expozícia cestnej dopravy II
Hutníctvo
Medzevské hámorníctvo
Metalurgia v 19. a 20. storočí
História baníctva na Spiši
Počiatky letectva do roku 1945
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež

Adresa
Hlavná 88, 040 01 Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice
Zborovská 2/A, 080 05 Prešov - Solivar
Kaštieľ Budimír, 044 43 Budimír 6
Hlavná 88, 040 01 Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice
Šancová 1/A, 811 05 Bratislava
Hlavná 88, 040 01 Košice
Šancová 1/A, 811 05 Bratislava
Letisko Košice, 041 75 Košice
Šancová 1/A, 811 05 Bratislava
Šancová 1/A, 811 05 Bratislava
Letisko Košice, 041 75 Košice
Letisko Košice, 041 75 Košice
Štósska 16, 044 25 Medzev
Letisko Košice, 041 75 Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice
Letisko Košice, 041 75 Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice
Petzvalova 3, 059 01 Spišská Belá
Hlavná 88, 040 01 Košice
Letisko Košice, 041 75 Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice
Hámor v Medzeve
Hlavná 88, 040 01 Košice
MEBAC, Nábr. Hornádu 14, 052 01 Spiš. N. Ves
Letisko Košice, 041 75 Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice

Rok
1965
1965
1973
2001
1990
1992
1993
1994
1995
1999
2000
2000
2002
2002
2002
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2013
2013

Celkový počet expozícií: 30

Špecializovaná interaktívna expozícia Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (VTC) bolo v sídle STM v Košiciach sprístupnené v septemri
2013. Špecializovaná expozícia bola vybudovaná v rámci EHMK – Košice 2013 z prostriedkov regionálneho
operačného programu 7. Hlavným poslaním VTC je prezentácia vedy a techniky založená na interaktivite
a experimentovaní, s využitím moderných prezentačných foriem a metód, pričom základnými požiadavkami
na VTC a v rámci neho pre prácu s mládežou je interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť a atraktivita.
V súlade s nastavením projektu boli vo VTC v roku 2015 realizované už tradičné sprievodné podujatia.
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Sprievodné podujatia vo VTC v roku 2015
Názov podujatia
Valentín vo VTC
Generácie vo VTC

Zimomravenie

Akčná streda vo VTC
Koniec školského roka vo VTC

Akčný pondelok vo VTC

Leto vo VTC
Magneticko-magická múzejná
hodinka vo VTC
Mikuláš vo VTC

Stručný popis podujatia
Podujatie určené pre dvojice, spomienkové fotografovanie s
využitím interaktívnych predmetov.
V rámci marca – mesiaca úcty k starším séria podujatí vo
VTC, hry, súťaže + zvýhodnené vstupné pre obgenerečných
návštevníkov.
Aktívna spoluúčasť na podujatí mesta Košice. Formou
workshopov, atrakcií, súťaží a prednášok prezentované VTC
ako rozvíjajúci sa projekt.
Súťaže v postrehu.
Zábavné podujatie pre žiakov základných škôl v čase
blížiacich sa prázdnin, bez vyučovania a s úsmevom o vede a
technike trochu inak.
Súťaže v postrehu.

Termín
14. 2. 2015

Počet Cieľová skupina
318 dospelí návštevníci

13. týždeň 2015

84 starí rodičia, deti

28. 3. 2015

62 rodiny s deťmi

každá druhá streda
v mesiaci
23. – 30. 6. 2015

každý pondelok v
mesiaci

Zábavné hry, merače postrehov, očné klamy, hlavolamy a
tajničky.
Týždeň vedy a techniky.

júl – august 2015

Zábavné podujatie.

6. 12. 2015

10. a 12. 11. 2015

128 žiaci a študenti škôl
469 žiaci základných škôl
a osemročných
gymnázií
209 žiaci základných škôl
a osemročných
gymnázií
2 469 rodiny s deťmi
282 stredoškolská
mládež
105 rodiny s deťmi

Vedecko technické centrum pre deti a mládež v roku 2015 pokračovalo v plánovaných aktivitách v zmysle
schváleného projektu. V roku 2015 sme zaznamenali pokles návštevnosti VTC cca o 30 % oproti roku 2014.
Podľa nášho názoru, ide o očakávaný vývoj v dôsledku opadnutia prvej vlny záujmu širokej verejnosti
a doznievaniu podpornej kampane v súvislosti s EHMK Košice 2013.
Musíme pripomenúť, že v rámci projektu EHMK Košice 2013 bola realizovovaná len prvá etapa VTC.
Podrobnejšia analýza bola súčasťou výročnej správy STM za rok 2014, zároveň bol rozbor v kontexte rizík
interaktívnych expozícií v podmienkach slovenských múzeí prezentovaný aj na stránkach časopisu Múzeum
2/2015. Bez pokračovania výstavby centra druhou etapou je potenciál rozvoja VTC značne obmedzený.
Výstavná činnosť
V rámci výstavnej činnosti sprístupnilo Slovenské technické múzeum v hodnotenom období 54 výstav,
z toho 9 vlastných, 13 výstav bolo realizovaných v spolupráci, 8 repríz vlastných výstav. 21 výstav STM
prevzalo od iných inštitúcií a súkromných osôb, 3 výstavy boli dovezené zo zahraničia.
Názov výstavy
Veľké jubileum – Cyril a Metod
Autom, vlakom a raketou menej
Do p()odstaty ženy
Salón drevostavieb
Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet I.
CESA - dobrodružstvo vedy
Mestská filatelistická výstava
Technické kreslenie v zrkadle času
Košická paleta
Empatia – Drevo
Amfo 2015
Tam, kde znie "Si"
Ako to vidím
Arteterapia v obrazoch
Život a dielo Janeza Puhara
Extrapolácie – História a budúcnosť IT v
Košiciach
Enzoe & Staba
Česká osudová data
Andy Gore: Jesenné konfrontácie
12 patrónov ... Ochrancovia vedy, techniky a
remesiel
100 rokov viedenskej električky
Narodeniny parného rušňa 498.104 Albatros
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Miesto inštalácie

Pôvodnosť

STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice

01.01. – 15.01.
01 01. – 31.01.
12 02. – 15.03.
22 04. – 10.05.

prevzatá
repríza
prevzatá
prevzatá

305
57
305
104

20.04. – 17.06.

vlastná

156

STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice

04.05. – 12 05.
14.05. – 05.06.
19.05. – 31.05.
21.05. – 21.06.
03.06. – 21.06.
23.06. – 02.08.
13.08. – 06.09.
05.07. – 09.08.
11.09. – 11.10.

prevzatá
vlastná
prevzatá
prevzatá
prevzatá
prevzatá
prevzatá
prevzatá
prevzatá

109
104
156
109
156
305
40
104
72

24.09. – 25.10.

v spolupráci

104

STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice
STM, Hlavná 88, Košice

08.10. – 31.12.
27.10. – 22.11.
03.11. – 25.11.

prevzatá
prevzatá
prevzatá

156
104
149

10.12. – 31.12.

vlastná

149

28.02. – 31.12.

v spolupráci

1000

28.02. – 31.12.

v spolupráci

150

STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
STM-Múzeum dopravy,

Plocha v m

2

Trvanie

Názov výstavy

Miesto inštalácie

Bratislava
STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Denník vojaka. Spomienka na Veľkú vojnu (1914 STM-Múzeum dopravy,
- 1918)
Bratislava
Vojna cez objektív. Album spomienok 1914 STM-Múzeum dopravy,
1918
Bratislava
Škoda Sentinel. Zo zbierok hosťujúceho múzea STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Lode na Dunaji
STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Doprava v kocke. Lego model mesto
STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Život a dielo Janeza Puhara
STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Zlomené krídla (70. výročie ukončenia II. sv.
STM-Múzeum dopravy,
vojny)
Bratislava
Vôňa pretekov
STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Nostalgia v múzeu (Galéria na peróne)
STM-Múzeum dopravy,
M. Imrichová Strihovská
Bratislava
Obrazy – Lode
STM-Múzeum dopravy,
Václav Králíček Killer
Bratislava
Dizajnérska kresba v dobe digitalizácie
STM-Múzeum dopravy,
Ivan Luknár
Bratislava
Technické kreslenie v zrkadle času
STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Európske legendy – 120 rokov MHD v Bratislave STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Juraj Lakatoš – Tátoše z Lepšieho sveta
STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Most Apollo na peróne – fotografie Miroslava
STM-Múzeum dopravy,
Pokorného
Bratislava
Légiovlak
STM-Múzeum dopravy,
Bratislava
Renesancia fotografie 19. storočia
Múzeum J. M. Petzvala,
Sp. Belá
Pedagóg Peter Purdes
Múzeum J. M. Petzvala,
Sp. Belá
Plenér amatérskej fotografie
Múzeum J. M. Petzvala,
Sp. Belá
J. Gutenberg – zakladateľ kníhtlačiarenského
Kaštieľ Budimír
remesla
Budimírske studničky
Kaštieľ Budimír
Tašky, kufre, batožina
Kaštieľ Budimír
Karneval v čipke
NKP Solivar
Tašky, kufre, batožina
MEBaC, Sp. N. Ves
Športové modelárstvo na Spiši
MEBaC, Sp. N. Ves
Spomienky na detsvo – hračky
MEBaC, Sp. N. Ves
Brazília – 6 biómov
MEBaC, Sp. N. Ves
Kroje karpatských Nemcov
MEBaC, Sp. N. Ves
Ako to vidím
MEBaC, Sp. N. Ves
Prof. Alfréd Grosz, fotograf
MEBaC, Sp. N. Ves
Banské lokality na Spiši a Kameň ako inšpirácia MEBaC, Sp. N. Ves
Minerály Spiša
MEBaC, Sp. N. Ves
Jozef Murgaš – priekopník rádiotelegrafie

Plocha v m

2

Trvanie

Pôvodnosť

15.01. – 28.02.

repríza

80

01.01. – 28.02.

repríza

150

01.01. – 28.02.

repríza

150

15.02. – 30.06.

vlastná

200

10.03. – 15.04.

vlastná

220

01.03. – 29.04.

prevzatá

100

15.04. – 15.06.

dovezená

900

29.04. – 31.10.

vlastná

300

29.04. – 31.12.

vlastná

250

19.05. – 20.10.

v spolupráci

1000

23.06. – 30.09.

v spolupráci

900

30.06. – 30.09.

v spolupráci

900

21.09. – 10.11.

repríza

900

28.8. – 31.10.

v spolupráci

300

16.10. – 30.12.

v spolupráci

400

23.10. – 30.12.

vlastná

1000

24.11. – 04.12

dovezená

2000

23.04. – 31.12.

prevzatá

250

16.06. – 02.07.

prevzatá

120

1.10. – 31.10.

prevzatá

120

01.01. – 31.12

repríza

250

28.05. – 26.06.
09.04. – 15.10.
02.06. – 30.06.
01.01. – 02.03.
10.03. – 30.04.
12.05. – 30.06.
28.07. – 30.09.
08.09. – 13.10.
06.10. – 31.10.
20.10. – 31.12.
05.11. – 31.12.
15.12. – 31.12.

v spolupráci
repríza
prevzatá
repríza
v spolupráci
vlastná
dovezená
prevzatá
prevzatá
v spolupráci
v spolupráci
v spolupráci

100
100
250
150
150
150
250
62
250
62
250
30

Celkový počet výstav: 54

Z plánovaných vlastných výstav na rok 2015 STM sprístupnilo v mesiaci máj výstavu "Technické kreslenie
v zrkadle času". Výstava zachytáva vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia od najstarších čias až po
súčasnosť. Verejnosti bola v rámci výstavy prezentovaná doposiaľ nezverejnená časť zbierkového fondu,
konkrétne výber dvojrozmerných zbierkových predmetov (zostavné výkresy, podzostavy, výkresy súčiastok,
originály pauzákov, ozalitové kópie, vzorkovníky) z jednotlivých zbierok STM. Po premiére v sídle STM
v Košiciach bola výstava prezentovaná v mesiacoch júl a august v Mestskom kultúrnom a osvetovom
stredisku Snina a v mesiacoch september až november v STM-Múzeu dopravy v Bratislave. V roku 2016 je
plánovaný jej vývoz do Českej republiky a prezentácia v Technickom múzeu v Brne.
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Výstava Technické kreslenie, 14. 5. – 5. 6. 2015, STM Košice

V mesiaci máj 2015 STM realizovalo súbornú inštaláciu "Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet I." ako
výstavný výstup kurátorských prednášok a prezentácií realizovaných v roku 2014. Výstava bola
prezentovaná spoločne s putujúcou výstavou CESA-Dobrodružstvo vedy – výstupom spoločného projektu
múzeí MUT. K výstave boli v rámci edukačnej činnosti spracované pracovné listy pre školskú mládež
a realizované lektorské komentované sprievody.

Inštalácia výstav Objavy a vynálezy I. a CESA-Dobrodružstvo vedy, 20.4. – 17. 6. 2015, STM Košice

V mesiaci december bola sprístupnená v sídle STM v Košiciach štatutárna výstava "12 patrónov ...
Ochrancovia vedy, techniky a remesiel". Výstava formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej
grafickej úprave sprostredkúva 12 patrónov vybraných ľudských činností súvisiacich s vedou a technikou.
Oblasti ich patrónstva sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných
odborov, ktorých vývoj STM dokumentuje. K výstave sú spracované viaceré sprievodné aktivity vo forme
prezentácií a workshopov pre cieľovú skupinu školopovinných detí a mládeže. Po premiére v Košiciach bude
výstava reprízovaná v priebehu I. polroka 2016 v rekonštruovanom Sklade soli v NKP Solivar v Prešove.
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12 patrónov ... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel, od 10. 12. 2015, STM Košice

Z vlastných výstav ďalej spomenieme realizovanú prezentáciu "Lode na Dunaji" v STM-Múzeu dopravy,
ktorá bola sprístupnená v súvislosti prebiehajúcou obnovou remorkéru Šturec a jeho adaptáciou na lodné
múzeum, výstavu "Vôňa pretekov" zo zákulisia cestných pretekov na Slovensku, fotografickú výstavu "Most
Apollo na peróne" zachytávajúcu výstavbu bratislavského mosta pripravenú v spolupráci s fotografom
Miroslavom Pokorným.

Výstava Vôňa pretekov, 29. 4. ‒ 31. 12. 2015, STM-Múzeum dopravy v Bratislave

V cudzích výstavných priestoroch sa STM prezentovalo 2 výstavami. Okrem vyššie spomenutej výstavy
"Technické kreslenie v zrkadle času" prezentovanej v MKaOS Snina aj výstavou "Jozef Murgaš – priekopník
rádiotelegrafie" v Stredisku UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Z veľmi úspešných výstav spomenieme výstavu realizovanú v spolupráci v rámci projektu Extrapolácie ‒
História a budúcnosť IT v Košiciach, kde hlavným organizátorom bolo Minimúzeum výpočtovej techniky pri
SAV. Tematika vývoja informačných technológií a viacero sprievodných prednášok a prezentácií pritiahla do
sídla STM v Košiciach okrem odbornej verejnosti aj stredoškolskú mládež. Všetky vekové kategórie oslovila
výstava Doprava v kocke. Lego model mesto v STM-Múzeu dopravy, zaznamenala mimoriadnu návštevnosť
počas celej doby jej trvania. Rekordný počet návštevníkov zavítal na atraktívnu výstavu Légiovlak, ktorá
pobudla na koľajisku STM-Múzea dopravy 24. 11. – 4. 12. 2015.
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Mobilita zbierok
V hodnotenom období STM prezentovalo svoju činnosť aj výstavami inštalovanými v iných inštitúciách,
resp. požičiavaním zbierkových predmetov za účelom realizácie výstavných projektov iných inštitúcií.
Výstava J. Murgaš – priekopník rádiotelegrafie, pripravená v roku 2014 pre prezentáciu v sídle UNESCO
v Paríži, bola po repríze v STM-Múzeu dopravy sprístupená v UK Bratislava, Stredisko Unesco. Po ukončení
premiéry výstavy "Technické kreslenie v zrkadle času" v sídle STM, bola táto prevezená do MKaOS Snina.
Celkovo bolo v roku 2015 zo zbierok STM zapožičaných 134 ks zbierkových predmetov za účelom
prezentácie, z toho 35 ks do expozícií a výstav realizovaných inými múzeami.
SPRIEVODNÉ PODUJATIA A PODUJATIA OSTATNEJ PREZENTAČNEJ ČINNOSTI
V roku 2015 bolo usporiadaných 572 podujatí špecifikovaných ako podujatia kultúrno-vzdelávacieho
charakteru a sprievodné podujatia. Celkovo ich navštívilo 29 174 osôb. Z toho 291 podujatí bolo
realizovaných v zariadení Planetária STM v Košiciach s evidovanou návštevnosťou 7 425 osôb.
Edukačné aktivity a špecializované tematické lektorované sprievody
V stálej ponuke STM boli zaradené špecializované tematické výklady vo väčšine expozícií. Tematika
špecializovaných výkladov sa orientovala na problematiku výroby železa a spracovania ocele /expozícia
Hutníctvo ‒ Metalurgia/, ťažbu a dopravu rudy /expozícia Baníctvo/, Edisonove vynálezy, bezdrôtový
prenos správ na diaľku a J. Murgaš /expozícia Elektrotechnika/, miery a váhy /expozícia Fyzika/,
elektrostatiku /Sieň elektrických výbojov, vývoj písma /expozícia Písacie stroje/, slnečnú sústavu
a orientáciu na nočnej oblohe /expozícia Astronómia a Planetárium/, základy aerodynamiky (STM-Múzeum
letectva), históriu a súčasnosť vybraných značiek automobilov (Tatra, Škoda, Ford, BMW) (expozícia
historických automobilov v STM-Múzeu letectva), oznamovaciu a zabezpečovacia železničnú techniku,
automobilové prototypy vyrobené na Slovensku (STM-Múzeum dopravy). Realizované doli taktiež lektoráty
k aktuálnym výstavám.
Samostatné edukačné aktivity a sprievodné podujatia boli realizované v špecializovanej interaktívnej
expozícii Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (viď Expozičná činnosť).
Osobitná pozornosť bola venovaná príprave sprievodných podujatí k výstavám. Komplexnú ponuku
pozostávajúcu z kurátorských sprievodov, prezentácií a workshopov pre cieľovú skupinu školopovinnej
mládeže STM pripravilo k štatutárnej výstave "12 patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel".
Pre odbornú verejnosť a študentov VŠ boli realizované prednášky k výstave "Extrapolácie – História
a súčasnosť IT v Košiciach".
Noc múzeí 2015
Do medzinárodnej iniciatívy La Nuit des européene des musées 2015 sa STM zapojilo programom
v múzeách a pobočkách v Košiciach, Bratislave, Prešove a Spiškej Belej. V sídle STM v Košiciach bol program
pripravovaný v spolupráci s koordinátorom košickej noci múzeí destinančnou organizáciou Visit Košice,
pričom 6. ročník "košickej noci múzeí" sa niesol v téme "Spomienky na život v Košiciach v povojnovom
období 50. rokov s presahom do rokov 70. minulého storočia". Veľmi pozitívne bola hodnotená voľná
ištalácia interiérov z daného obdobia, s dôrazom na funkčnú techniku používanú v domácnostiach. Celková
atmosféra eventu bola vytvorená množstvom dielčich aktivít v sídelnom komplexe múzea, od prezentácie
zbierky cestnej dopravy, jázd historickými automobilmi z daného obdobia po centre mesta, dobovými
sprievodmi, ukážkami tvorby v umeleckom kováčstve charakteristickom pre II. polovicu 20. storočia až po
množstvo interaktívnych vstupov v rámci expozícií v spolupráci s dobrovoľníkmi a spolupracujúcimi
organizáciami a súkromnými osobami.
Samostatným programom zameraným na 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny sa predstavilo STMMúzeum letectva v Košiciach, kde dominovala prvá verejná prezentácia čiastočne reštaurovanej stíhačky
Messerschmitt Bf-109. Verejnosti bol takto odprezentovaný aj výsledok I. etapy projektu "Reštaurovanie
lietadla Me Bf-109", podporeného MK SR.
Aktivity v rámci Noci múzeí v NKP Solivar v Prešove boli zamerané najmä na detského návštevníka
a tematika bola naviazaná samozrejme na históriu ťažby a varenie soli v tejto lokalite.
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S tradične veľkou odozvou sa toto podujatie stretáva v STM-Múzeu dopravy, kde tohtoročnému programu
dominovala výstava Vôňa pretekov a spomienky na viaceré generácie cestných pretekárov na Slovensku.
STM a jeho jednotlivé pobočky navštívilo počas Noci múzeí 2015 celkovo 13 020 osôb.
Návštevnosť Noci múzeí má v prípade STM stále stúpajúcu tendenciu. Verejnosťou sú pozitívne hodnotené
tematicky zjednocované programy realizované v súčinnosti s ostatnými zapojenými múzeami a galériami
v lokalite. Z pohľadu STM je však nutné podotknúť, že v prípade "košickej noci múzeí" sa podujatie
návštevníckym záujmom blíži k hranici únosnosti. Priestorové, a najmä personálne kapacity múzea sú pri
takej vysokej návštevnosti prekročené.
Návštevnosť Noc múzeí 2015
Pobočka
STM, Hlavná 88, Košice
STM-Múzeum letectva Košice
STM-Múzeum dopravy Bratislava
NKP Solivar, Prešov
Múzeum J. M. Petzvala, Sp. Belá
Spolu
* Zarátané v STM, Hlavná 88, Košice

Platiaci
1 464
1 169
2 510
142
1
5 286

Neplatiaci
5 124
584
1 982
44
0
7 734

Návštevnosť spolu
6 588
1 753
4 492
186
1
13 020

Výnos
2 329
*
2 510
142
1
4 982

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015
Do DEKD 2015 v termíne 11. – 20. 9. 2015 sa STM zapojilo prostredníctvom špecializovaných programov
v pobočkách NKP Solivar v Prešove a objektov spravovaných v Medzeve. Realizované boli komentované
prehliadky Múzea kinematografie rodiny Schusterovej spojené s prehliadkou NKP Hámra v Medzeve
a ukážkami hámorníckej výroby a špecializovaný program v objektoch NKP Solivar.
Týždeň vedy a techniky 2015
Pri príležitosti Týždňa VaT (9. – 15. 11. 2015) boli v termíne 11. 11. 2015 v priestoroch STM prezentované
víťazné študentské záverečné práce zaoberajúce sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností
látok a ich aplikáciami v rámci 4. ročníka súťaže o cenu Š. A. Jedlika. STM pri tejto príležitosti prezentovalo
výsledky v oblasti múzejnej dokumentácie života diela tohto významného vedca. Podujatím organizovaným
v spolupráci so Slovenskou magnetickou spoločnosťou sa tak STM do iniciatívy zapojilo po druhýkrát.
Sprievodné programy v Planetáriu
V priebehu roka 2015 boli v rámci špecializovaných podujatí v zariadení Planetária realizované viaceré
podujatia. Tradične s veľkou odozvou sa stretli Valentínske planetárium v mesiaci február 2015,
Medzinárodný deň astronómie, tohto roku príležitostné pozorovanie zatmenia Slnka, prednášky a projekcie
dňa 20. marca 2015, programy k 135. výročiu narodenia M. R. Štefánika spojené s inštaláciou výstavy atď.
Celková návštevnosť Planetária v roku 2015 (edukačné a sprievodné programy spolu)
Zariadenie
Planetárium

Platiaci
6 504

Neplatiaci
921

Návštevnosť spolu
7 425

Počas jarných, letných a jesenných školských prázdnin boli do programovej ponuky zaradené prázdninové
programy, ktoré boli vyhľadávané najmä v sídelných expozíciách STM, vo VTC a v zariadení Planetária
v Košiciach.
Iné podujatia a aktivity
STM sa zapojilo do košického podujatia pre rodiny s deťmi pod názvom Zimomravenie. Dňa 28. 3. 2015 bol
pre návštevníkov realizovaný program vo Vedecko-technickom centre pre mládež, v Planetáriu a stálych
expozíciách STM na Hlavnej ul.
Tradične sa sídlo STM Košice zapojilo do iniciatívy múzeí a galérií mesta Košice “Deň narcisov 2015“
organizovanej v spolupráci s Ligou proti rakovine SR. 27. apríla 2015 bola návštevníkom so symbolom
narcisu umožnená bezplatná prehliadka expozícií.
STM-Múzeum dopravy sa zapojilo do iniciatívy deň prístavov, realizovanej 6. 6. 2015 spoločnosťou Verejné
prístavy, a. s. Iniciatíva bola využitá aj na propagáciu reštaurovaného remorkéru Šturec.
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Ďalším netradičným podujatím, realizovaným 5. 6. 2015 čiastočne aj v priestoroch STM-Múzea dopravy
bolo "Unique Cinema" ako netradičné prepojenie kina a divadla.
S ohlasom sa tradične stretli besedy s významnými osobnosťami, t. r. v STM-Múzeu dopravy k výstave LODE
– V. Králíček a výstave Vôňa pretekov – H. Bystrický.
Na pôde STM sa konali viaceré významné aktivity organizované inými subjektami. Spomenúť môžeme
v sídle STM v Košiciach realizované podujatie Zlatý Amos – spoločenský večer pedagógov, seminár Zväzu
slovenských filatelistov, pobočka Košice, Practice Program – podujatie pre absolventov SOŠ ai.

PROPAGÁCIA A MARKETING
V rámci marketingovej komunikácie STM participovalo na projektoch:
1. Prvé nedele v mesiaci zadarmo
Na základe rozhodnutia ministra kultúry SR z roku 2013 boli poskytované prehliadky výstav a expozícií STM
v súlade s návštevníckym režimom expozícií a pobočiek STM každú prvú nedeľu v mesiaci zadarmo.
Návštevnosť pobočiek a expozícií STM počas prvých nediel v mesiaci zadarmo
Mesiac
deti
STM Košice dospelí
spolu
deti
Kaštieľ
dospelí
Budimír
spolu
deti
NKP Solivar dospelí
spolu
deti
J. M. Petzval dospelí
spolu
deti
Múzeum
dospelí
dopravy
spolu
deti
Medzev
dospelí
spolu
deti
Sp. N. Ves
dospelí
spolu
deti
Múzeum
dospelí
letectva
spolu
STM celkovo

1/15
85
105
190
0
0
0
0
2
2
0
2
2
157
289
446
0
0
0
12
13
25
-

2/15
104
226
330
2
8
10
10
16
26
0
9
9
46
108
154
0
0
0
0
0
0
-

3/15
105
176
281
4
17
21
7
13
20
0
0
0
405
988
1 393
0
0
0
4
9
13
-

4/15
50
34
84
2
12
14
4
3
7
0
0
0
53
98
151
3
4
7
0
0
0
-

5/15
84
69
153
20
21
41
16
21
37
2
6
8
164
332
496
4
3
7
5
10
15
219
299
518

6/15
73
72
145
5
19
24
5
6
11
40
45
85
139
231
370
10
8
18
23
20
43
161
181
342

7/15
87
606
693
0
34
34
2
15
17
0
0
0
49
127
176
43
2
45
10
16
26
1542
3000
4542

8/15
677
166
843
12
21
33
35
50
85
2
6
8
170
314
484
0
16
16
12
17
29
300
504
804

9/15
10/15
70
13
160
50
231
63
2
2
27
17
29
19
10
7
61
83
71
90
0
0
20
0
20
0
210
276
518
372
728
648
0
0
10
0
10
0
4
1
6
9
10
10
95
70
159
88
254
158

11/15
12
18
30
0
9
9
3
10
13
0
0
0
158
231
389
0
0
0
0
3
3
23
52
75

12/15
59
150
209
1
10
11
10
10
20
0
0
0
92
259
354
0
12
12
0
5
5
0
0
0
deti
dospelí
spolu

Spolu
1419
1832
3252
50
195
245
109
290
399
44
88
132
1922
3867
5789
60
55
115
71
108
179
2410
4283
6693
6085
10718
16803

Celkovo využilo v roku 2015 bezplatné vstupy počas prvých nediel v mesiaci 16 803 osôb. STM eviduje
v tomto počte 6 085 detských návštevníkov a 10 718 dospelých. Do všetkých expozícií a výstav boli
poskytované bezplatné vstupy vo vymedzenom termíne v rámci bežných nedeľných otváracích hodín, STMMúzeum letectva v rámci návštevníckej prevádzky, t. j. od apríla do októbra. Zavedenie bezplatných
vstupov prinieslo so sebou zvýšené nároky na zabezpečenie dozorcovskej a lektorskej služby, a samozrejme
citeľné straty v tržbách zo vstupného. MK SR bola predložená analýza vývoja návštevníckej odozvy na túto
iniciatívu a predpokladané straty STM.
2. Sprístupňovanie kultúry prostredníctvom kultúrnych poukazov
V roku 2015 bolo na úhradu vstupného do múzeí a vysunutých expozícií STM využitých celkovo
14 761 kultúrnych poukazov.
3. Noc múzeí 2015. Podrobnejšie zhodnotenie iniciatívy viď v 8. Ciele organizácie v roku 2015 a prehľad ich
plnenia ̶ Sprievodné podujatia a podujatia ostatnej prezentačnej činnosti.
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Propagácia činnosti STM, vrátane krátkodobých prezentačných aktivít realizovaných v spolupráci s inými
inštitúciami alebo súkromnými osobami, bola uskutočňovaná prostredníctvom komunikácie krátkych správ
a informácií, pozvánok a upútavok v tlači, rozhlase, televízii, na internete, formou e-mailingu, exteriérovej
reklamy.
V mesačných intervaloch sú vybraným redakciám televízneho a rozhlasového vysielania, redaktorom
vybraných webportálov poskytované aktualizované prehľady prezentačných aktivít všetkých pobočiek STM.
Náležitá pozornosť je venovaná pravidelnej aktualizácii webstránky STM.
Aktívna spolupráca pokračovala v rámci Košíc s miestnou destinačnou spoločnosťou Košice Turizmus,
organizáciou pre rozvoj cestovného ruchu a marketingovou centrálou destinácie Košice. STM je členom
tejto organizácie od roku 2011. Prínosom členstva je finančná pomoc pri realizácii vybraných aktivít (napr.
Košická múzejná noc), výroba a distribúcia spoločných propagačných materiálov košických kultúrnych
inštitúcií, ale aj zabezpečovanie reklamných výlepových plôch na území mesta Košice ai.
Návštevnosť
Sumárna návštevnosť všetkých múzeí a vysunutých pobočiek STM v roku 2015 vykazuje oproti roku 2014
nárast (21 %). Najväčší nárast návštevníkov zaznamenalo STM-Múzeum letectva (102 %) a STM-Múzeum
dopravy (25 %). Naopak, návštevnosť poklesla v kaštieli Budimír a špecializovanej interaktívnej expozícii
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež. Oproti minulému roku opäť stúpol podiel neplatiacich
návštevníkov (z 26 % na 42 %) aj ako dôsledok iniciatívy MK SR „Bezplatné vstupy – prvá nedeľa v mesiaci“.
Návštevnosť expozícií a výstav STM v roku 2015
Expozície a výstavy v objektoch
Návštevnosť
zahraniční
STM, Hlavná 88, Košice
11 323
1 553
VTC
7 123
Múzeum J. M. Petzvala, Sp. Belá
1 622
172
NKP Solivar, Prešov
8 685
521
Kaštieľ v Budimíre
1 757
52
Múzeum dopravy, Bratislava
32 474
2 225
Múzeum letectva, Košice **
12 940
72
Múzeum kinematografie rodiny
1 113
90
Schusterovej, Medzev
MEBAC - História baníctva SNV
3 066
67
Spolu
80 103
4 752
* údaj vrátane návštevnosti kultúrno-vzdelávacích aktivít osobami do 18 rokov
** sezónna prevádzka apríl - november
*** bez výnosu za kultúrne poukazy

z toho
neplatiaci*
8 740
2 733
913
4 765
486
18 297
8 217
360

do 18 rokov*
6 253
5 798
753
4 765
586
21 778
8 173
683

2 192
46 703

2 708
45 699

Výnos (Eur)
21 768,75
10 550,00
1 057,50
9920,00
1 368,00
43 151,79
13 020,00
603,00
1 319,00
***10 2758,04

Návštevnosť kultúrno-vzdelávacej činnosti a podujatí ostatnej prezentačnej činnosti
organizovanej STM v roku 2015
Slovenské technické múzeum a jeho
múzeá a pobočky
Vyučovacie hodiny a prezentácie
/vrátane Planetária STM/
Prednášky a besedy
Sprievodné podujatia
Spolu

počet
návštevníkov
10 870

Celková návštevnosť STM

109 277

149
18 155
29 174

počet
podujatí
437
6
129
572

(expozície, výstavy, sprievodné podujatia)
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Knižnica STM
Činnosť Knižnice STM sa v hodnotenom období sústredila na systematickú katalogizáciu knižných jednotiek
získaných darom v roku 2013 a 2014, prioritne ev. j. s leteckou tematikou zaradených do Knižnice STMMúzea letectva so samostatným výpožičným režimom. Zároveň boli riešené usmernenia týkajúce sa zmien
Registratúrneho poriadku podľa rozhodnutia MV SR za metodickej pomoci Štátneho archívu Košice.
V súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2015 boli realizované čiastkové revízie, konkrétne 2 príručných
knižníc. Revidovaných bolo 261 kn. j.
Podľa požiadaviek odborných pracovníkov, ako aj záujemcov z radov odbornej verejnosti a študentov VŠ,
bola vytipovávaná a vypožičiavaná odborná literatúra z oblasti technických vied a histórie. Knižnica STM
poskytla 335 absenčných a 34 prezenčných výpožičiek.
Problémom naďalej ostáva elektronický katalogizačný systém používaný Knižnicou STM. Používaný RetroLibris nevyhovuje súčasným požiadavkám. V záujme on-line sprístupnenia databázy knižného fondu
a elektronicky spracovaného katalógu knižnice STM, v prvej fáze pre odborných zamestnancov STM, je
nevyhnutné prejsť na vyššiu verziu, resp. iný katalogizačný softvér.
Knižničných jednotiek k 31. 12. 2015
z toho
historických knižničných dokumentov
Počet titulov dochádzajúcich periodík
Prírastok knižničných jednotiek
kúpou
z toho
darom
výmenou
bezodplatným prevodom
Úbytok knižničných jednotiek
Knižničné jednotky spracované automatizovane
Výpožičky spolu
z toho
prezenčné
absenčné
Počet vypracovaných bibliografií
Počet vypracovaných rešerší
Používatelia registrovaní
Návštevníci knižnice
Náklady na nákup knižničných fondov

17 523
234
8
149
61
88
0
0
0
17 523
369
34
335
1
1
59
175
600,09

Porovnanie ukazovateľov výkonu základných odborných činností

2015

2014

2013

Akvizičná činnosť
Prírastky v zbierkovom fonde – ev. j.
Prírastky v zbierkovom fonde – ks
Financie na akvizičnú činnosť
(zbierkové predmety a knižničné fondy)

275
406
30 000

184
259
40 000

66
588
28 000

Počet elektronicky katalogizovaných ZP – ks

20 342

18 954

18 586

Počet ošetrených ZP

276

437

323

Počet riešených VVÚ

5

5

3

Počet podujatí odb. metodickej činnosti

2

4

1

Počet titulov spolu

6

4

5

30
0
17
572

30
0
18
358

30
2
11
320

109 277

90 245

90 411

Počet expozícií
– z toho nových expozícií
Počet vlastných výstav, vrátane ich repríz
Počet sprievodných podujatí
Návštevnosť
Návštevnosť expozície, výstavy, podujatia
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Hlavné skupiny užívateľov výstupov odborných činností Slovenského technického múzea je možné zaradiť
do nasledovných skupín:
Odborná verejnosť
Slovenské technické múzeum vo svojom zbierkovom fonde spravuje hmotnú dokumentáciu vývoja vedy,
výroby a techniky. Vo svojej špecializácii venuje pozornosť problematike ochrany nehnuteľných pamiatok
súvisiacich s rozvojom aplikácie poznatkov vedy a techniky v praxi. O poznatky a nadobudnuté informácie
v tejto oblasti prejavuje pravidelne záujem široké spektrum odbornej verejnosti. Dopytovaná odborná
pomoc je poskytovaná najmä formou odborných konzultácií, metodickej pomoci, spracovávaním
podkladových materiálov k posudkovej činnosti, ale aj aktívnou účasťou na odborných podujatiach
organizovaných inými inštitúciami.
Široká verejnosť
Najpočetnejšiu užívateľskú skupinu tvorí školská mládež, ktorá do múzea prichádza cielene a viackrát do
roka. Využíva najmä stálu expozičnú ponuku múzea a pravidelnú ponuku tematických kurátorských
a lektorských sprievodov k problematike histórie vedy a techniky. Ďalšou skupinou, z ktorej veľkú časť tvoria
rodiny s deťmi, sú individuálni návštevníci. Táto skupina návštevníkov prichádza do múzea najmä počas
víkendov, sviatkov, školských prázdnin. Cielene vyhľadávaná je touto skupinou programová ponuka
orientovaná na detského návštevníka a programová ponuka špecializovaných akcií (eventové podujatia,
podujatia k rôznym príležitostiam). Dôležitú skupinu užívateľov výstupov STM tvoria zahraniční návštevníci.
Informácie o aktivitách získava táto skupina prostredníctvom webovej stránky STM, cez partnerské múzeá,
prostredníctvom spolupráce, či výmeny zahraničných výstav, alebo náhodne pri prehliadke pamätihodností
a atraktivít Košíc, či Bratislavy. Táto skupina navštevuje múzeum cielene v rámci poznávania histórie,
kultúry a tradícií Slovenska.

10. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
VYKONÁVANÝCH KONTROLNÝMI ORGÁNMI
V priebehu roka 2015 bola kontrolná činnosť vykonávaná na úseku:
1. Dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany majetku štátu pred požiarmi, požiarnej prevencii
a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Kontroly vykonával referent BOZP. Celkom bolo vykonaných 12 kontrol a preverené boli všetky
pracoviská STM. Pri týchto kontrolách bolo konštatované, že úlohy v danej oblasti sú priebežne
plnené a neboli zistené viditeľné nedostatky ani porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov. V I. polroku bol dôraz kladený hlavne na pracoviská, kde sa vykonávala
digitalizácia zbierkových predmetov a zamestnanci boli upozornení na nutnosť venovať zvýšenú
pozornosť dodržiavaniu zásad protipožiarnej ochrany ako aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
V STM-Múzeu dopravy boli zistené trvalo nevyhovujúce hodnoty uzemnenia.
2. Ochrana majetku zvereného do správy STM formou vykonávania inventarizácií a revízií
Inventarizácie peňažných prostriedkov a cenín sa vykonávali v pravidelných polročných intervaloch
v súlade so zákonom. Predmetom inventarizácií bolo porovnanie evidenčného a skutočného stavu
pokladničnej hotovosti, poštových známok, stravných lístkov, vstupeniek a ďalších prísne
zúčtovateľných tlačív, ako aj uzatvorenie platných dohôd o hmotnej zodpovednosti
u zamestnancov, ktorým sú tieto ceniny zverené. Inventarizácie vykonávala generálnym riaditeľom
menovaná komisia. Celkom boli vykonané 2 inventarizácie, pri ktorých neboli zistené rozdiely medzi
evidenčným a skutočným stavom.
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Okrem týchto inventarizácií bola vykonaná tiež inventarizácia stavu nehmotného a hmotného
investičného majetku, drobného hmotného majetku, zásob na sklade, pohonných hmôt
a pohľadávok a záväzkov múzea. Rozdiely zistené neboli.
Revízie zbierkového fondu sú vykonávané na základe príkazov GR. V priebehu roka 2015 boli
vykonané tri čiastkové odborné revízie, konkrétne mimoriadna revízia zbierky Baníctvo, časť
Solivarníctvo a riadne revízie zbierok Kováčstvo a Foto-kino.
V oblasti vybavovania podnetov občanov boli prešetrené dve podania. Jedna sa týkala oneskoreného
podania odpovede na žiadosť – bola hodnotená ako čiastočne opodstatnená a druhý podnet upozorňoval
na skutočnosť, že v rámci rekonštrukcie objektu skladu soli v Prešove bolo osadené oplotenie s plachtou,
ktorá zabraňovala padaniu sutín na cestu, avšak čiastočne bránila výhľadu motoristom do zákruty. Tento
podnet bol postúpený zhotoviteľovi diela.
V oblasti vonkajšej kontroly boli vykonané kontroly:
˗ Z úrovne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach zameraná na ochranu nefajčiarov,
pri ktorej nebolo zistené porušenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
˗ Kontrola dodržiavania hygienických zásad v priestoroch múzea neodhalila žiadne nedostatky.
˗ Zamestnancami MK SR bola kontrola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona č. 215/2004
o ochrane utajovaných skutočností, bez zistenia nedostatkov.
S výsledkami kontrol sú vedúci zamestnanci oboznamovaní na zasadnutiach vedenia múzea, kde sú
v prípade potreby prijímané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

11. ZÁVER
Slovenské technické múzeum v roku 2015 vykonávalo všetky činnosti, ktoré sú mu uložené zriaďovacou
listinou a činnosti, ktoré vyplynuli z Kontraktu uzatvoreného s Ministerstvom kultúry SR na rok 2015.
Priorita bola kladená na činnosti súvisiace s digitalizáciou v rámci národného projektu Digitálne múzeum.
Počas roka prebehlo snímanie zbierkových predmetov z fondu STM v objektoch sídla na Hlavnej ul.
v Košiciach, v STM-Múzeu letectva a STM-Múzeu dopravy. Zmluvný záväzok STM, týkajúci sa poskytnutia
zbierkových predmetov do digitalizácie bol splnený. Predmetná aktivita zásadne ovplyvnila chod celého
múzea. Nevyhnutné, aj v súvislosti s charakterom zbierkových predmetov (nadrozmernosť) bolo zapojenie
všetkých odborných pracovníkov, konzervátorov a reštaurátorov a vybraných pracovníkov úseku
marketingu, prezentácie a služieb. Celkové príjmy za nájom zbierkových predmetov dosiahli výšku 62 636
Eur, toho príjem v roku 2015 činil 39 493 Eur. Náklady STM súviasiace so snímaním zbierkových predmetov
boli vyčíslené na 10 708,73 Eur, pričom v nákladoch nie sú zohľadnené straty z príjmov za vstupné
z dôvodov ovplyvnenia návštevníckej prevádzky. Oproti pôvodným zámerom investovania príjmov z nájmu
zbierkových predmetov do zlepšenia podmienok na výkon odborných činností, boli financie v dôsledku
nedostatočného príspevku na správu a prevádzku múzea použité na úhradu bežných platieb a poplatkov.
Napriek nadmernému zaťaženiu najmä zamestnancov úseku odborných činností vyššie uvedenou aktivitou
boli dosiahnuté pozitívne výsledky vo všetkých odborných múzejných činnostiach. V rámci akvizičnej
činnosti zbierkový fond múzea narástol o 406 ks predmetov dokumentujúcich vývoj vedy, výroby
a techniky. V rámci odbornej evidencie aj v súvislosti s digitalizáciou sa pokračovalo v promptnej
rekatalogizácii zbierok v súlade s legislatívou a metodikami. Výkony odborného ošetrenia zbierok, aj keď
v prevažnej miere v rozsahu konzervovania, taktiež zaznamenali kvantitatívny nárast neovplyvňujúci kvalitu
odborných ošetrujúcich zásahov. Denno-denná práca v depozitároch počas digitalizácie však opätovne
zdôraznila nevyhnutnosť riešenia problému trvalého uloženia zbierok STM. V rámci prezentačnej činnosti sa
podarilo realizovať 9 a reprízovať 8 vlastných výstav. Z plánovaných 9 edičných titulov múzeum vydalo, aj
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keď v zásadne redukovanom náklade, 6. Z dôvodu spomínanej digitalizácie boli predĺžené lehoty na
dopracovanie vedeckovýskumných úloh do roku 2016. Z uvedených dôvodov, a zároveň viacerých zmien
kurátorov zbierok, čo si vyžiadalo realizáciu mimoriadnych čiastkových revízií, nebola tiež administratívne
ukončená komplexná revízia zbierkového fondu STM (2010 – 2013). Od mesiaca máj 2015 intenzívne
prebiehali práce na náročných projektoch reštaurovania podporených v rámci prioritných projektov.
Realizovaná bola I. etapa reštaurovania remorkéru Šturec a II. etapa reštaurovania lietadla Messerschmitt.
Pozitívne tiež hodnotíme obnovu a v II. polroku 2015 citeľné zintenzívnenie aktivít v rámci poľskoslovenskej spolupráce, v rámci ktorej STM a poľský partner Múzeum Fischera v Bochni od roku 2013
pripravujú nové expozície v objektoch Varne v NKP Solivar a Múzea Fischera v Bochni. Hodnotnou
skúsenosťou bola taktiež participácia na slovensko-švajčiarskom projekte novej expozície v Zemplínskych
Hámroch, kde STM plnilo úlohu odborného garanta, autora parciálnych častí scenáristickej prípravy
a zároveň participovalo na výbere a ošetrení zbierok pre danú expozíciu. V I. polroku 2015 sa podarilo daný
projekt úspešne dokončiť.
Je nutné pripomenúť, že všetky vlastné aktivity sú zásadne ovplyvňované nedostatkom financií. Na rok 2015
bolo v rozpočte STM naplánovaných na výkon základných odborných činností 26 000 Eur, o 10 % menej ako
v roku 2014. Reálne, v súvislosti s celkovým nedostatkom financií na správu a prevádzku múzea, bolo
možné na plánované odborné aktivity z rozpočtu STM použiť 16 545 Eur. Viacročne sú odsúvané potreby
investovania do zlepšenia podmienok trvalého uloženia zbierkových predmetov, minimalizované sú
investície do odborného ošetrenia zbierok. Zásadne redukované sú pracovné cesty za účelom účasti na
odborným podujatiach, taktiež tvorba prezentačných výstupov je príliš limitovaná. Dlhodobý nedostatok
financií veľmi negatívne ovplyvňuje aj rutinný výkon základných odborných múzejných činností.
Z hodnotenia dosiahnutých ekonomických výsledkov možno konštatovať, že plnenie kontraktu na bežné
výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu je plnené na 117,0 %. Schválený kontrakt v objeme 791 093 € bol
po rozpočtových opatreniach upravený a čerpaný vo výške 925 394 €.
Kontrahované výdavky vo výške 26 000 € na realizáciu základných odborných múzejných činností,
sprístupňovanie zbierkových predmetov prostredníctvom expozícií, výstav a sprievodných podujatí sú
plnené podielom 66,3 %.
Činnosť na správu a prevádzku podľa kontraktu vo výške 765 093 € bola čerpaná za rok 2015 v objeme 908
849 €, čo je podiel 118,8 %.
Rozpočtované vlastné výnosy v kontrakte vo výške 150 000 € boli čerpané v objeme 238 734 €. V oblasti
tvorby vlastných výnosov zo vstupného sa negatívne prejavilo rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky o voľnom vstupe návštevníkov v prvé nedele v mesiaci aj v roku 2015.
Strata na tržbách zo vstupného nebola so strany zriaďovateľa kompenzovaná, predstavuje hodnotu
27 392 €.
V celkovom hospodárskom výsledku vykazuje Slovenské technické múzeum – stratu vo výške 97 492 €, pri
výnosoch celkom 2 091 857 € a čerpaných nákladov v objeme 2 189 349 €.
Negatívom bolo zníženie transferu zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť oproti roku 2014 v hodnote
24 467 €, čo sa prejavilo znížením rozpočtu v kategórií tovary a služby. Nevykryté potreby boli hlavne
v opravách a údržby havarijných stavov objektov Hlavná 88, Hlavná 86 Košice, objektov Varňa soli a Četerne
v Solivare, v Kaštieli Budimír, objektoch Múzea letectva v Košiciach a Múzea dopravy v Bratislave.
V návrhu východísk štátneho rozpočtu na roky 2015 – 2017 STM Košice vyšpecifikovalo nevykryté potreby
na rok 2015 v požadovanom objeme 173 910 €.
Dňa 5. 11. 2015 STM Košice predložilo Ministerstvu kultúry SR žiadosť o vykonanie rozpočtových opatrení
s požiadavkou úpravy – zvýšenia bežného rozpočtu v mesiaci novembri a decembri v časti :
- kategórii – miezd a platov vo výške 94 748 €
- kategórii – poistné a príspevok do poisťovní vo výške 34 312 €
- kategórii – tovary a služby v objeme 38 433 €
Žiadosť nebola akceptovaná , čo spôsobilo mimoriadne nepriaznivú finančnú situáciu v závere roku 2015.
Za výplatné obdobie za mesiac december 2015 bolo STM Košice nútené uhradiť 48 078 € na mzdy, platy
a odvody na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17 461 € z rozpočtu roku 2016!
Uvedený postup nepriaznivo pôsobil na finančnú situáciu začiatkom roka 2016.
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Výška priemernej mzdy na pracovníka dosiahla v Slovenskom technickom múzeu úroveň vo výške 648, 6 €,
čo je hlboko pod priemer v rámci Slovenskej republiky.
Pozitívom bol priebeh investičných prác na projekte „Rekonštrukcia objektu Sklad solo Solivaru Prešov“
v rámci ROP PO3. Výška celkových investičných výdavkov na realizáciu projektu predstavuje hodnotu
3 843 385,66 €. Ukončenie hlavných aktivít bolo stanovené v termíne 09/2015
zhotoviteľom DÚHA, a.s., Prešov podľa zmluvy o dielo. Mesto Prešov vydalo kolaudačné rozhodnutie
právoplatné a vykonateľné s dátumom 28. 12. 2015.
Negatívom je riešenie interiérového vybavenia a celkového dizajnového riešenia objektu Skladu Soli
Solivaru Prešov. Spracovanie projektovej dokumentácie a samotnej realizácie interiérového vybavenia
bude predmetom verejného obstarávania v priebehu roka 2016.

V Košiciach, dňa 19. 2. 2016.

Predkladá:
Ing. Eugen Labanič
generálny riaditeľ
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Pečiatka:

(v eurách)
Výdavky na projekt
VÝDAVKY
FINANČNÉ KRYTIE
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
*
**
*
**
a
1
2
3
4
5
6
7
8
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
12 500
5 783
12 500
5 783
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
12 500
5 783
12 500
5 783
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
12 500
5 783
12 500
5 783
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach
V stĺpci "a" je potrebné doplniť jednotlivé podpoložky ekonomickej klasifikácie tak, aby boli v zhode s prílohami uvedenými v Kontrakte na rok 2015
Dátum: 18.2.2016
Vypracoval: Ing. Zuzana Zaracká
Dátum: 18.2.2016
Schválil: Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ

Názov činnosti : Realizácia základných odborných múzejných činnostíí
Číslo: Príloha č. 1a k tabuľke č. 2

Názov organizácie: Slovenské technické múzeum Košice
Tabuľka č. 6
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Pečiatka:

(v eurách)
Výdavky na projekt
VÝDAVKY
FINANČNÉ KRYTIE
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
*
**
*
**
a
1
2
3
4
5
6
7
8
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
13 500
10 762
13 500
10 762
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
13 500
10 762
13 500
10 762
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
13 500
10 762
13 500
10 762
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach
V stĺpci "a" je potrebné doplniť jednotlivé podpoložky ekonomickej klasifikácie tak, aby boli v zhode s prílohami uvedenými v Kontrakte na rok 2015
Dátum: 18.2.2016
Vypracoval: Ing. Zuzana Zaracká
Dátum: 18.2.2016
Schválil: Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ

Názov činnosti : Sprístupňovanie zb. predmetov a vedomosti o nich prostred. expozícií
Číslo: Príloha č. 1b k tabuľke č. 2

Názov organizácie: Slovenské technické múzeum Košice
Tabuľka č. 6
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

**
2
571 858

206 017

426 618
3 216
1 207 709

1 207 709

*
1
519 377

164 228

226 488

5 000

915 093

915 093

VÝDAVKY
celkom

765 093

765 093

5 000

165 638

164 228

908 849

908 849

3 216

264 608

195 429

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
430 227
445 596

150 000

150 000

60 850

583
299 443

298 860
583

162 010

10 588

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
89 150
126 262

Pečiatka:

(v eurách)
Z iných zdrojov
*
**
7
8

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach
V stĺpci "a" je potrebné doplniť jednotlivé podpoložky ekonomickej klasifikácie tak, aby boli v zhode s prílohami uvedenými v Kontrakte na rok 2015
Dátum: 18.2.2016
Vypracoval: Ing. Zuzana Zaracká
Dátum: 18.2.2016
Schválil: Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Názov činnosti : Správa a prevádzka
Číslo: Príloha č. 1c k tabuľke č. 2

Názov organizácie: Slovenské technické múzeum Košice
Tabuľka č. 6
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Pečiatka:

(v eurách)
Výdavky na projekt
VÝDAVKY
FINANČNÉ KRYTIE
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
*
**
*
**
a
1
2
3
4
5
6
7
8
610 - Mzdy, platy, služobné
519 377
571 858
430 227
445 596
89 150
126 262
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
164 228
206 017
164 228
195 429
10 588
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
252 488
443 163
191 638
281 153
60 850
162010
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
5 000
3 216
5 000
32 316
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
941 093
1 224 254
791 093
925 394
150 000
298 860
tabu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
54 500
54 500
583
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
54 500
54 500
600 + 700 SPOLU
941 093
2 503 008
791 093
979 894
150 000
299 443
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach
V stĺpci "a" je potrebné doplniť jednotlivé podpoložky ekonomickej klasifikácie tak, aby boli v zhode s prílohami uvedenými v Kontrakte na rok 2015
Dátum: 18.2.2016
Vypracoval: Ing. Zuzana Zaracká
Dátum: 18.2.2016
Schválil: Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ

Názov činnosti : Súhrn kontrahovaných činností
Číslo: tabuľka kontraktu č. 2, sumárna tabuľka

Názov organizácie: Slovenské technické múzeum Košice
Tabuľka č. 6
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

