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 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

 
Názov organizácie: SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM 
Sídlo organizácie: Hlavná 88, 040 01 Košice 
 
Pobočky  
a vysunuté pracoviská:  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, Nám. osloboditeľov 4, 080 05 Prešov 
 Hámor v Medzeve, Štósska 68, 044 25 Medzev 
 MEBAC – Expozícia História baníctva na Spiši, Nábr. Hornádu 14,  
 052 01 Spišská Nová Ves 
 
Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR 
 
Zriaďovacia listina: MK-1426/2010-10/5882  
 v znení Rozhodnutia č. MK-2767/2015-110/13883 
IČO: 31297111 
 
Dátum zriadenia: 20. jún 1947 
Forma hospodárenia: príspevková organizácia 
 

Štatutárny zástupca: Ing. Eugen  L a b a n i č   
 
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. Mikuláš Komorovský 
 námestník GR pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť 

 Ing. Ernest Huska 
 riaditeľ STM-Múzea dopravy 

 Ing. Miroslav Hájek 
 riaditeľ STM-Múzea letectva 

 PhDr. Marek Duchoň 
 riaditeľ NKP Solivar 
 JUDr. Ivana Kirešová 
 tajomníčka 
  
  

Telefón: 055/ 62 236 65, 055/62 240 35 – 36 
Fax: 055/62 259 65 
E-mail: stmke@stm-ke.sk 
Web stránka:  www.stm-ke.sk 
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 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. ZHODNOTENIE ČINNOSTI 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 porovnaní  
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. 
 
V roku 2016 STM realizovalo všetky činnosti vyplývajúce z poslania múzejnej inštitúcie. Podľa predmetu 
kontraktu na rok 2016 bolo realizovanie činností v rámci projektov zabezpečené nasledovne : 
 
Členenie Výdavky celkom Z prostriedkov ŠR Z tržieb a výnosov       

kontrakt skutočnosť kontrakt skutočnosť 

 
Spolu 600 – bežné výdavky 

 
1 344 928 

 
880 023 

 
1 162 941 

 
150 000      

 
181 987 

z toho: -výkon základných odborných 
múzejných činností 
príloha č. 3a k príl.č.2 

 
1 340 928 

 
      876 023      

 
1 158 941 

 
150 000 

 
181 987 

-  vedecko-výskumná činnost-  príloha č. 
3b k príl.č.2    

 
4 000 

 
        4 000 

 
4000 

 
 

 
 

 
Stanovený kontrakt v objeme 880 023 € bol  čerpaný vo výške 1 162 941 € po vykonaní rozpočtových 
opatrení v priebehu roka, čo je plnenie vo výške  132,10 %. 
 
Projekt – výkon základných odborných múzejných  činností, príloha č. 3a vo výške 876 023 €, bol čerpaný 
vo výške 1 158 941 €, čo je plnenie na 132,30 %.  
 
Projekt – vedecko-výskumná činnosť, príloha č. 3b vo výške 4 000 €, bol čerpaný vo výške 4 000 €, čo je 
plnenie na 100,00 %. 
 
Výdavky hradené zo získaných tržieb a výnosov stanovené kontraktom v objeme 150 000 € boli dosiahnuté 
vo výške  181 987 €, čo je plnenie na 121,30  %. 
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V zmysle článku IV. kontraktu, body 2 a 5 – sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti 
prostredníctvom kultúrnych poukazov bol realizovaný projekt v priebehu roka 2016, pričom boli vyzbierané 
kultúrne poukazy v hodnote 15 002 €. 
 
V zmysle čl. III. kontraktu, odst. 4 Ministerstvo kultúry SR vydalo rozpočtové opatrenia v roku 2016: 
 - podľa odseku 2 na bežné výdavky v kategórii mzdy, platy zvýšenie                               90 553 €     
 - podľa odseku 2 na bežné výdavky v kategórii odvody poistné                                         32 248 € 
 - podľa odseku 2 na bežné výdavky (prioritné projekty) zvýšenie                                      40 000 € 
 - podľa odseku 2 na bežné výdavky – výstava Majstri ducha                                              

SK PRES 2016 Brusel 
26 700 € 

 - podľa odseku 2 na bežné výdavky – výstava Majstri ducha  
SK PRES 2016 Brusel – vratka v zmysle rozpočtového opatrenia č.4 

                              
- 26 520 €    

 - podľa odseku 2 na bežné výdavky v kategórii  tovary a služby                                       119 937 € 
    Spolu :                                                                              282 918 € 
  

- podľa odseku 2 na kapitálové výdavky                                                                               
 

17 400 €                                 
   Celkom :                                                                                                                                       300 318 €    
 
 

Zabezpečovanie výkonu základných odborných činností 
V roku 2016 bolo v rámci akvizičnej činnosti do zbierkového fondu STM nadobudnutých 107 evidenčných 
jednotiek (ev. j.), čo predstavuje 297 ks zbierkových predmetov. Ministerstvom kultúry SR nebol podporený 
návrh STM na prioritný projekt Akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov STM, z toho dôvodu 
bola akvizičná činnosť obmedzená na formu získania zbierkových predmetov vlastným zberom 59 ks, darom 
122 ks, prevodom 115 ks. V prípade 1 ks išlo o nákup zbierkového predmetu v nadobúdacej cene 10 Eur. 
 
V rámci odbornej správy zbierkového fondu bola v hodnotenom období pozornosť venovaná evidencii 
zbierkových predmetov, ktorá je v súlade s legislatívou SR realizovaná prostredníctvom elektronického 
katalogizačného systému, konkrétne ESEZ 4G. Celkovo bolo v roku 2016 spracovaných 148 nových 
prvostupňovaných záznamov a 521 nových katalogizačných záznamov. Systematicky boli dopĺňané 
katalogizačné záznamy zbierkových predmetov s nedostačujúcou evidenciou (pozostatky nezrovnalostí  
z konverzií z AMIS do ESEZ z rokov 2008 a 2009), pričom rekatalogizovaných bolo celkovo 3 901 záznamov. 
Do databázy ESEZ 4G pribudlo v hodnotenom období 1 415 obrazových záznamov zbierkových predmetov. 
Celkovo má STM v databáze ESEZ spracovaných s fotodokumentáciou 9 877 katalogizačných záznamov, 
pričom celkový počet  priložených obrázkov je 11 422. Elektronicky je v ESEZ 4G katalogizovaných 22 299 ks 
zbierkových predmetov, čo predstavuje 64 % z celkového objemu zbierkového fondu STM. 

  

V roku 2016 pokračovala komplexná odborná revízia zbierkového fondu STM (3. rok päťročného cyklu) 
formou čiatkových odborných revízií. V súlade s Plánom komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu 
STM na obdobie 2014 ‒ 2018 boli v roku 2016 realizované čiastkové odborné revízie 7 zbierok. Celkovo bolo 
revidovaných 4 692 ev. j. zbierkových predmetov. Konkrétne prebehli odborné čiastkové revízie zbierok 
Hodinárstvo, Hutníctvo, Geodézia a kartografia, Vodohospodárstvo, Kancelárske stroje, Polygrafia, 
Stavebníctvo. STM systematicky riešilo nezrovnalosti medzi evidenčným a fyzickým stavom zbierkového 
fondu, spôsobené nedostatočnou dokumentáciou nakladania so zbierkovými predmetmi v období od 
založenia múzea do začiatku 80. rokov 20. stor. a podvojnou evidenciou. V hodnotenom období boli 
vysporiadané evidenčné nezrovnalosti v zbierke Hodinárstvo, Foto-kino,  čiastočne Kováčstvo (SNM-Kaštieľ 
Betliar), v riešení zostávajú zbierkové predmety podvojne zaevidované vo VHÚ-Vojenskom historickom 
múzeu, SNM-Historickom múzeu, zbierkové predmety zneškodnené Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, 
a. s. v roku 2014.  

 

Odborné uloženie zbierok STM je dlhodobým a systematicky pripomínaným problémom. Neuspokojivý stav 
prerastá vo viacerých prípadoch do havarijného. V druhom polroku 2016 STM riešilo degradáciu 
zbierkových predmetov z materiálovej skupiny papier a koža napadnutých plesňou dôsledkom zlých 
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klimatických pomerov v dvoch depozitároch. Podrobná analýza stavu odborného uloženia zbierkových 
predmetov v správe STM bola realizovaná v roku 2013 a na jej základe spracovaný Návrh optimalizácie 
odborného trvalého uloženia zbierok v správe STM je opakovane predkladaný zriaďovateľovi. Nedostačujúci 
rozpočet nedovoľuje STM investovať ani do čiastočného zlepšenia podmienok v existujúcich depozitároch.  

 

Odborná ochrana zbierkových predmetov v správe STM bola realizovaná prevažne vlastnými 
prostriedkami. V hodnotenom období bolo pracovníkmi konzervátorských a reštaurátorských dielní STM, na 
pracoviskách Košice, Hlavná ul. a STM-Múzeum letectva Košice ošetrených celkom 259 zbierkových 
predmetov, z toho 34 reštaurovaním.  STM pokračovalo v osobitne náročnej aktivite ‒ kompletizácii lietadla 
Il-18, ktoré získalo ako dlhodobú výpožičku (99 rokov) v roku 2014. V I. polroku 2016 bola realizovaná 
kompletizácia lietadla, čiastočné čistenie vonkajšieho plášťa, a presun z priestorov Letiska Košice na 
definitívne stojisko v priestoroch STM-Múzea letectva. Externou formou bola realizovaná III. etapa projektu 
Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109. Projekt prebiehal od roku 2014, vďaka podpore 
zriaďovateľa. III. ‒ posledná etapa bola podporená účelovou dotáciou 40 000 Eur. Dokončené boli detaily 
priestoru kabíny (prístrojové vybavenie, sedačka, riadiaca páka, bočné pulty), detaily priestoru motora, 
detaily priestoru rádiostanice. V roku 2017 bude reštaurované lietadlo zaradené do expozície Počiatky 
letectva do roku 1945 v STM-Múzeu letectva. S problémami sa stretol 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 zahŕňa 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. I. etapa 
reštaurovania bola podporená Ministerstvom kultúry v roku 2015 účelovou dotáciou vo výške 40 000 Eur. II. 
etapa plánovaná v roku 2016 však podporená nebola. Práce úplne zastavené neboli, so zásadnou pomocou 
záujmového združenia Slovenský plavebný kongres a dobrovoľníkov v roku 2016  pokračovala úprava 
exteriéru plavidla. 

 
V rámci vedeckovýskumnej činnosti bolo v hodnotenom období riešených 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. V mesiaci november 2016 bolo členmi Kabinetu pre 
dejiny vedy a techniky STM schválených 9 nových vedeckovýskumných úloh pre ďalšie obdobie.  
 
V rámci odbornej metodickej činnosti bol v spolupráci so Slovenským národným múzeom a Technickým 
múzeom Brno realizovaný workshop "Kov ‒ Drevo ‒ Sklo, Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov s 
kombinovaným materiálovým zložením". Na dvojdňovom podujatí v sídle STM v Košiciach a STM-Múzeu 
letectva v Košiciach sa zúčastnilo 62 odborných pracovníkov z 27 múzeí. Podujatie malo veľmi pozitívny 
ohlas. V hodnotenom období STM organizačne pripravilo aj III. zasadnutie členov Komisie pre zbierky dejín 
techniky ZMS na tému "Unikáty v zbierkach dejín techniky". Podujatie však bolo z dôvodu nedostatku 
financií v rozpočte STM, ktoré sa ako ústredné metodické pracovisko pre múzejnú dokumentáciu dejín 
vedy, výroby a techniky významne podieľa na spolufinancovaní tejto aktivity, zrušené.  
     
Z plánovaných 7 edičných výstupov boli kvôli nedostatku financií vydané len dva, konkrétne "STM Aktuálne 
‒ Múzejné noviny" a s príspevkom Zväzu múzeí na Slovensku zborník "Odborné ošetrovanie zbierkových 
predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie" zostavený z príspevkov 
odprednášaných na  II. zasadnutí Komisie pre zbierky dejín techniky v roku 2015 v Kremnici. V rámci plnenia 
úloh vo vedeckovýskumnej činnosti bol do tlače odovzdaný výstup vedeckovýskumnej úlohy Letecké 
motory. 
 
V rámci mobility odborných pracovníkov sa na výmennom študijnom pobyte v Múzeu školstva  
a pedagogiky v Bratislave (MŠaP) zúčastnila 1 kurátorka STM. Z odborných úloh je spoločne riešená 
problematika zmeny vnútorného členenia zbierok exaktných vied. Týždňový študijný pobyt v NTM-
Železničnom múzeu v Prahe absolvoval 1 zamestnanec. Ostatné plánované aktivity v tejto oblasti boli z 
dôvodu nedostatku financií pozastavené. 
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Sprístupňovanie zbierkových predmetov a vedomostí o nich prostredníctvom expozícií, výstav  
a sprievodných podujatí 
V roku 2016 STM prevádzkovalo 30 expozícií, z toho 1 interaktívnu špecializovanú expozíciu vo Vedecko-
technickom centre pre deti a mládež a špecializované zariadenie Planetária. Expozície, s výnimkou expozícií 
v STM-Múzeu letectva, sú verejnosti sprístupnené celoročne.  

 

V rámci výstavnej činnosti STM v hodnotenom období sprístupnilo 47 výstav, z toho 4 vlastné a 4 reprízy 
vlastných výstav. 12 výstav STM realizovalo v spolupráci, 24 výstav prevzalo od iných inštitúcií alebo 
súkromných osôb,  3 výstavy boli dovezené zo zahraničia. Systematicky prebiehala príprava štatutárnych 
výstav Čaro bakelitu a K. Poledniak, z finančných dôvodov však v roku 2016 neboli realizované. Do Českej 
republiky bola vyvezená výstava Technické kreslenie. Z dôvodu nedostatku financií STM nerealizovalo 
prevoz a vrátenie výstavy CESA-Dobrodružstvo vedy do Slovinska (spoločný výstavný projekt múzeí MUT).  
V závere roka 2016 bol kurátormi STM spracovaný návrh slovenskej časti spoločnej výstavy s Národným 
technickým múzeom Praha "Made in Czechoslovakia 1918 ‒ 1992 alebo priemysel, ktorý dobyl svet", 
plánovanej k 100. výročiu vzniku ČSR v roku 2018. 

 
Zbierkové predmety z fondu STM boli prezentované aj na výstavách a prezentačných podujatiach iných 
organizácií. Celkovo bolo v roku 2016 iným inštitúciám zapožičaných 159 ks zbierkových predmetov za 
účelom vystavenia.  
 

Napriek nedostatočnému fiančnému zabezpečeniu odborných činností STM bola náležitá pozornoť 
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 a za významnej finančnej 
pomoci destinačnej organizácie Visit Košice, pričom STM v expozičných a výstavných priestoroch na Hlavnej 
ul. a v STM-Múzeu letectva realizovalo aktivity (voľné inštalácie, interaktívny program) s tematikou "Šport" 
v súvislosti s vyhlásením mesta Košice ako európskeho mesta športu 2016.  V STM-Múzeu dopravy bol 
program, viac-menej tradičný a so zaradením obľúbených dynamických ukážok historickej železničnej 
dopravy,  realizovaný v koordinácii SNM. Aktivity v rámci Noci múzeí v NKP Solivar v Prešove boli už po 
tretíkrát realizované v spolupráci so SNM-Múzeom rusínskej kultúry a zamerané boli najmä na detského 
návštevníka. Do podujatia bolo tiež zapojené Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej. 

V priebehu hodnoteného obdobia boli realizované rôzne sprievodné podujatia. Osobitná pozornosť bola 
venovaná kurátorským sprievodom, prezentáciám a workshopom pre cieľovú skupinu školopovinnej 
mládeže k štatutárnej výstave "12 patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel" realizovaných  
v mesiaci január 2016 v sídle múzea v Košiciach, následne v NKP Solivar a vysunutej expozícii v 
Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi. Sprievodné podujatia k stálej expozičnej 
ponuke sa sústredili na realizáciu komentovaných prehliadok a špecializovaných lektorských výkladov. 
Osobitná pozornosť bola venovaná príprave sprievodných podujatí v špecializovanej interaktívnej expozícii 
Vedecko-technického centra pre deti a mládež  a zariadení Planetária. Návštevnosť sprievodných podujatí  
v roku 2016, vrátane návštevnosti Planetária, predstavovala 20 % z celkovej návštevnosti STM. 

 
Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 
V rámci zahraničnej spolupráce pokračovala príprava projektu "Ťažba kamennej soli v Solivare Prešov  
a ostatných baniach karpatského regiónu" v končenej verzii upravenom na "Kryštálové dedičstvo soli a skla 
v regióne Karpát" v úzkej spolupráci s poľskými partnermi. Cieľom projektu bolo vybudovanie novej 
expozície v objekte Varňa František v NKP Solivar v Prešove, výstavy v objektoch poľského partnera a 
množstvo sprievodných podujatí k týmto aktivitám. Projekt predložený v rámci Interregt PL-SK 2014 ‒ 2020 
však podporený nebol.  
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Návštevnosť 
V roku 2016 navštívilo expozície, výstavy a sprievodné podujatia v STM celkovo 113 478 osôb. Celkový 
počet neplatiacich návštevníkov bol 46 422, v tom 42 315 do expozícií a na výstavy. 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 14 788 osôb.  
V rámci projektu Ministerstva kultúry SR, zameraného na sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti 
prostredníctvom kultúrnych poukazov, bolo v hodnotenom období akceptovaných celkovo 15 002 
kultúrnych poukazov.  

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea v roku 2016 

Kategória údajov Vykazovaný rok 2016 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie – počet prír. čísiel 17 916 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie – počet kusov 35 150 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP  107 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP  297 

Úbytok zbierkových predmetov - vyraďovanie – počet ev. j. ZP 124 

Úbytok zbierkových predmetov - vyraďovanie – počet ks ZP 136 

Celkový počet elektronicky skatalogizovaných zbierkových predmetov – ev. č. 17 377 

Celkový počet elektronicky skatalogizovaných zbierkových predmetov – ks 22 305 

Počet rekatalogizovaných záznamov o zbierkových predmetoch elektronicky  3 901 

Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov  259 

z toho dodávateľsky 4 

Celkový počet expozícií 30 

z toho nové expozície: 0 

Celkový počet výstav v priestoroch múzea 47 

z toho 

vlastné 4 

v spolupráci 12 

prevzaté 24 

dovezené zo zahraničia 1 

reprízy vlastných výstav 4 

Výstavy v iných inštitúciách 1 

z toho vyvezené do zahraničia 1 

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí: 404 

Celkový počet návštevníkov 113 478 

z toho 
expozície a výstavy 90 110 

kultúrno-vzdelávacie podujatia 23 368 

Bežný transfer rok 2016  880 023 Eur 

Vlastné výnosy a tržby /vstupné a  prenájom/ 187 276 Eur 

 
 
Podrobné hodnotenie naplnenia kontraktom stanovených cieľov a ich ukazovateľov je obsahovou súčasťou 
bodu 3. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia. 
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 3. CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
  

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a STM uzatvorili dňa 30. 11. 2015 kontrakt pod číslom MK- 
-1895/2015-340/16695. Kontrakt bol uzatvorený na poskytovanie verejných služieb a realizáciu 
nasledovných činností: 

a) výkon základných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách  
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

b) vedecko-výskumná činnosť, 
c) sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 

 
 Hodnotenie úloh vyplývajúcich z kontraktu 

Projekty a v rámci nich Slovenským technickým múzeom realizované činnosti v roku 2016 v súlade 
s kontraktom napĺňali nasledovné ciele a ich ukazovatele: 
 
a) výkon základných odborných činností 
 
1. Nadobúdanie zbierkových predmetov 
Kontraktom stanovený ukazovateľ: 30 ks zbierkových predmetov 
Reálne plnenie:  
 

297 ks zbierkových predmetov 

2. Odborná evidencia zbierkových predmetov  
Kontraktom stanovený ukazovateľ: chronologická evidencia 30 záznamov 

katalogizácia 259 záznamov 
Reálne plnenie: chronologická evidencia 148 nových záznamov 

katalogizácia 521 nových záznamov 
rekatalogizácia 3 901 záznamov 

 
3. Odborná ochrana a bezpečnosť zbierkových predmetov 
Kontraktom stanovený ukazovateľ: odborná revízia 3 zbierok 
Reálne plnenie: odborná revízia 7 zbierok 
 
Kontraktom stanovený ukazovateľ: odborné ošetrenie konzervovaním 100 ks zbierkových predmetov 

odborné ošetrenie reštaurovaním 10 ks zbierkových predmetov 
Reálne plnenie: komplexne odborne ošetrených  259 ks zbierkových predmetov,  

z toho 34 reštaurovaním, vrátane v rámci prioritných projektov 
reštaurovania lietadla Messerschmitt Bf-109 (III. etapa) 

4. Odborná metodická činnosť  
Kontraktom stanovený ukazovateľ: 1 odborné podujatie 

poskytovanie konzultačnej činnosti, vrátane prevádzkovania 
špecializovanej knižnice 

Reálne plnenie: 1 odborné podujatie workshop "Kov ‒ Drevo ‒ Sklo, Odborné 
ošetrovanie zbierkových predmetov s kombinovaným materiálovým 
zložením" 
poskytovaná konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany 
hnuteľných a nehnuteľných pamiatok technického charakteru, 
prevádzkovaná špecializovaná knižnica 
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5. Sprístupňovanie zbierok  
Kontraktom stanovený ukazovateľ: zabezpečiť návštevnosť expozícií, výstav a výchovno-vzdelávacích 

aktivít v počte 83 000 návštevníkov   
Reálne plnenie: 113 478 návštevníkov, z toho 90 110 expozícií a výstav, 23 368 

kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí 
 
b) vedecko-výskumná činnosť 
 
1. Realizácia vedeckovýskumnej činnosti 
Kontraktom stanovený ukazovateľ: zabezpečiť práce na 5 vedeckovýskumných úlohách 

vydať 1 edičný titul ako výstup VVČ 
Reálne plnenie: riešených 5 vedeckovýskumných úloh 

vydaný 1 výstup VVČ 
 

 

Podrobné hodnotenie výkonu odborných činností v Slovenskom technickom múzeu 
V priebehu roka 2016 bola činnosť múzea zásadne ovplyvnená nedostatkom finančných prostriedkov.  
Z plánovaných 40 000 Eur z rozpočtu múzea bolo pre naplánované odborné múzejné činnosti možné 
vyčleniť 33 % plánovanej sumy, konkrétne na vedeckovýskumnú činnosť 4 000 Eur, na nákup materiálu pre 
odborné ošetrovanie zbierkových predmetov 2 327 Eur, na edičnú činnosť 1 066 Eur, na realizáciu výstavnej 
činnosti 1 443, prezentačnú činnosť a sprievodné aktivity 4 408 Eur. 
 

 BUDOVANIE A ODBORNÁ SPRÁVA ZBIERKOVÉHO FONDU 
 

Akvizičná činnosť 
V roku 2016 nebol Ministerstvom kultúry SR schválený návrh prioritného projektu Akvizície zbierkových 
predmetov a nákup knižničných fondov, v ktorom STM žiadalo dotáciu 89 700 Eur na nadobudnutie 
vytipovaných predmetov súvisiacich s históriou vedy, techniky a priemyslu formou kúpy. Komisia pre tvorbu 
zbierok (KTZ) zasadala v mesiaci september 2016 a posúdila 55 návrhových a 53 dokumentačných listov k 
navrhovaným prírastkom do zbierkového fondu. Celkovo bolo do zbierkového fondu STM nadobudnutých 
107 ev. j. prírastkov, čo predstavuje 297 ks zbierkových predmetov.  
 
Prírastky zbierkového fondu Slovenského technického múzea v Košiciach v roku 2016 

Zbierkový fond 
Prírastky  

spolu 
Kúpa 

Vlastný 
zber / 

prieskum 
Dar 

Výmena         
prevod 

Pôvodný 
inventár 

Nadobúdacia 
hodnota 

Nákupná 
cena 

 ev. j. ks ev. j. ks ev. j. ks ev. j. ks ev. j. ks ev. j. ks  € (EUR) 

Astronómia A - - - - - - - - - - - - - - 

Baníctvo Ba - - - - - - - - - - - - - - 

Ba-Solivarníctvo Ba-S 21 115 - - - - - - 21 115 - - 839,50 - 

BA- Cest. doprava DB-D 5 42 - - - - 5 42 - - - - 640,- - 

BA – Žel. a lod. dop.  DB-Z 12 12 - - 12 12 - - - - - - 3 770,- - 

Eelektrotechnika E, D 5 5 - - 5 5 - - - - - - 170,- - 

Foto-kino Fo 4 4 - - 4 4 - - - - - - 95,- - 

Fyzika Fy 6 6 - - 6 6 - - - - - - 610,- - 

Geod. a kartografia Geo - - - - - - - - - - - - - - 

Hodinártsvo Ho 2 2 - - 2 2 - - - - - - 20,- - 

Hutníctvo Hu - - - - - - - - - - - - - - 

Chémia Ch 6 6 - - 6 6 - - - - - - 620,- - 

Kováčstvo Ko 6 9 - - - - 6 9 - - - - 80,- - 

Letectvo L 18 67 - - 3 3 15 64 - - - - 5 750,- - 

Múzeum Medzev Mm 1 1 - - 1 1 - - - - - - 40,- - 

Priem. dizajn Pd 8 8 - - 8 8 - - - - - - 100,- - 

Rôzne R - - - - - - - - - - - - - - 

Strojárstvo Str 7 7 1 1 - - 6 6 - - - - 780,- 10,- 

Kanc. stroje Ks, Po 6 13 - - 5 12 1 1 - - - - 205,- - 

S P O L U : 107 297 1 1 52 59 33 122 21 115 - - 13 719,50 * 10,-  

 
* Z vlastných prostriedkov bola uhradená aj dlžná čiastka (druhá splátka) za zbierkový predmet nadobudnutý v roku 2015 zapísaný 
pod prírastkovým číslom 2015/00265 "Predná časť lietadla Bf-110 C" vo výške 7 450 Eur. 
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Z významnejších akvizícií do jednotlivých zbierok možno uviesť napr.:   

   
Vrtuľník Mi-8 PS-9, r. 1972 

    
Výsuvná plošina Škoda 706 RTH-VNP Jednomisková 

kuchynská váha, zač. 
20. stor. 

Závitorez ‒ vratidlo, 
19. / 20. stor. 

Stroj dynamo-elektrický, pol. 20. stor. 

    

Predmety archeologickej povahy (výskum v rámci rekonštrukcie Skladu soli NKP Solivar) 

    
   

    

Kolekcia telefónnych prístrojov Tesla, 70. až 90. roky 20. stor. 
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Odborná evidencia 
Zbierkový fond STM obsahuje 17 916 ev. j., čo predstavuje 35 150 ks zbierkových predmetov. Odborná 
evidencia zbierkových predmetov je realizovaná prostredníctvom elektronického katalogizačného systému 
ESEZ 4G. V priebehu hodnoteného obdobia boli v súlade s legislatívou a časovým limitom na katalogizáciu 
nových prírastkov prioritne katalogizované prírastky z rokov 2014 a 2015. Kurátori STM vytvorili 521 nových 
katalogizačných záznamov, v tom 38 záznamov k prírastkom z roku 2014 a 139 záznamov k prírastkom  
z roku 2015. 3 901 záznamov bolo rekatalogizovaných. Systematicky boli dopĺňané aj obrazové záznamy 
zbierkových predmetov, pričom do databázy ESEZ 4G bolo priradených 1 415 digitálnych obrázkov. Do 
Fotoarchívu ‒ časť zbierkové predmety pribudlo 107 digitálnych obrazových záznamov nových prírastkov do 
zbierkového fondu STM. 

 

Odborná revízia zbierkového fondu 
V roku 2016 plynul tretí rok päťročného cyklu odbornej revízie zbierkového fondu STM. V súlade  
s Plánom komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu STM bolo počas roka 2016 revidovaných 7 
zbierok, konkrétne Hodinárstvo, Hutníctvo, Geodézia a kartografia, Vodohospodárstvo, Kancelárske stroje, 
Polygrafia, Stavebníctvo. Porovnaný bol evidenčný a fyzický stav 4 692 ev. j. zbierkových predmetov. 
Systematicky sú riešené opatrenia súvisiace s odborným uložením zbierkových predmetov odporúčané 
čiastkovými revíznymi komisiami. Odporúčania týkajúce sa náprav spôsobu uloženia zbierkových 
predmetov súvisiace s vybavením depozitárov nie je možné riešiť z priestorových a finančných dôvodov. 
 

Odborné uloženie zbierkových predmetov 
O problémoch trvalého uloženia zbierkových predmetov STM pravidelne informuje. Nevhodné priestory, 
nevhodné mikroklimatické podmienky, minimálna vybavenosť pre uloženie a manipuláciu so zbierkovými 
predmetmi, prekročenie priestorových kapacít depozitárov, nadmerné časové zaťaženie kurátorov pri 
kontrolách veľkého počtu dislokovaných depozitárov, nedoriešenie otázky náhrad za depozitáre zrušené  
v roku 2013 v súvislosti s výstavbou Vedecko-technického centra pre deti a mládež, finančné zaťaženie STM 
pri platbách za nájom halového depozitára – to sú hlavné negatíva súčasného stavu trvalého uloženia 
zbierok STM. Detailná analýza odborného uloženia zbierkových predmetov bola múzeom spracovaná v roku 
2013. Podrobne boli zmapované podmienky vo všetkých depozitárnych priestoroch STM. Výstupom analýzy 
bol Návrh optimalizácie odborného trvalého uloženia zbierok v správe STM. Jediným konštruktívnym 
riešením problémov s odborným uložením zbierok STM je naplnenie zámeru vybudovania veľkoplošného  
depozitára (projekt Vybudovanie veľkoplošného depozitára a konzervátorské dielne v STM-Múzeu letectva). 
Tento zámer STM opakovane predkladá v rámci prioritných projektov MK SR.  
Finančné podhodnotenie potrieb výkonu základných odborných činností je tiež dôvodom odsúvania 
dovybavenia existujúcich depozitárov prístrojovou meracou technikou, manipulačnou technikou a úložným 
mobiliárom. Z plánovaných nákupov (úložný mobiliár, vlhkomery a teplomery, manipulačná technika) /viď 
Plány hlavných úloh STM na roky 2014, 2015 a 2016/ boli za posledné tri roky realizované len nákup 
mobilného lešenia pre potreby odborného ošetrovania a manipulácie so zbierkovými predmetmi v STM-
Múzeu letectva a STM-Múzeu dopravy a drobné nákupy nevyhnutného obalového materiálu. 
Nedoriešeným 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. Z havarijných situácií v roku 
2016 spôsobených nevhodnosťou depozitárnych priestorov musíme spomenúť degradáciu zbierkových 
predmetov z materiálových skupín papier a koža, napadnutie zbierky perokresieb Ľ. Felda a obalov 
dobových rysovacích súprav plesňou. Opatrením je zriadenie dvoch nových depozitárnych priestorov (v 
objekte Hlavná 88 Košice na úkor administratívnych priestorov) o rozlohe 30 m2, do ktorých budú v roku 
2017 presťahované ohrozené  zbierkové predmety. 
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 ODBORNÁ OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU 
 
Reštaurovanie, konzervovanie 

 Počet ks Fin. náklady v Eur 

konzervovanie reštaurovanie 

Vlastnými prostriedkami 225 30 1348,91 

Dodávateľsky 0 4 *40 978,00 

Spolu 259 * 42 326,91 

* Vrátane prioritného projektu Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109, osobitná dotácia 40 000 Eur 

 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov bolo v priebehu roka 2016 zabezpečované prevažne vlastnými 
prostriedkami pracovníkmi referátu ochrany zbierkového fondu STM. V hodnotenom období pracovalo na 
tomto referáte spolu 6 zamestnancov, z toho 2 v pobočke STM-Múzeu letectva. Dodávateľsky bolo 
zabezpečené reštaurovanie zbierkových predmetov zo zbierky letectvo: Aeromobil 1, lietadlo L-40 Meta 
Sokol a III. etapa prioritného projektu Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109 v celkových nákladoch 
40 420 Eur. Dodávateľskou formou boli zabezpečené tiež čiastočné výkony pieskovania v prípade 1 
zbierkového predmetu s nákladmi 558 Eur. 

 

V súlade s Plánom konzervovania a reštaurovania na rok 2016 boli komplexne ošetrené ZP v nasledovnom 
rozsahu /počty ev. j./:  

Astronómia 
A 

Baníctvo 
Ba 

Baníctvo-Solivarníctvo 
Ba-S 

Doprava cestná 
DB-D 

Doprava železničná 
DB-Z 

Doprava lodná 
DB-D 

1 36 115 1  0 1 

Elektrotechnika 
E, D 

Foto-kino 
Fo 

Fyzika 
Fy 

Geodézia 
Geo 

Hutníctvo 
Hu 

Hodinárstvo 
Ho 

10 2 11 18 20 6 

Chémia 
Ch 

Kancelárske stroje 
Ks 

Kováčstvo 
Ko 

Letectvo 
L 

Múzeum Medzev 
Mm 

Priem. dizajn 
Pd 

0 3 10 9 3 3 

Polygrafia 
Po 

Stavebníctvo 
St 

Strojárstvo 
Str 

Textilné stroje 
Ts 

Vodohospodárstvo 
Vo 

Rôzne 
R 

0 0 10 0 0 0 

 

Z náročnejšieho odborného ošetrenia môžeme spomenúť práce na nástenných kyvadlových hodinách z pol. 
19. stor., nástenných elektrických hodinách Laplace zo zač. 20. stor., dokončenie reštaurovania vozidla 
Multicar M21, výrobu replík dvoch Murgašových patentov z r. 1904, konkrétne vysielač a prijímač 
bezdrôtového telegrafného zariadenia, jednomiskových sklonných váh Tonava z pol. 20. stor., liatinového 
kúpeľňového valca z 1. pol. 20. stor.  

 

     

Reštaurovanie váh Tonava 
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Reštaurovanie liatového kúpeľňového valca 

    

Reštaurovanie nástenných el. hodín Laplace a nástenných kyvadlových hodín 

 

Ukončenie reštaurovanie vozidla Multicar M21 (prevádzkyschopný stav) 
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V spolupráci s OZ ProMuzeum boli externe realizované I. etapy reštaurovania zbierkových predmetov 
Lietadlo L-40 Meta Sokol a Aeromobil 1: 

  
Aeromobil 1‒ reštaurovanie plášťa 

  

L-40 Meta Sokol ‒ reštaurovanie plášťa a prekrytu kabíny 

 

V roku 2016 bola Ministerstvom kultúry SR osobitnou dotáciou podporená III. 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. Reštaurovanie je realizované ako 
prirotný projekt a vďaka finančnej podpore MK SR prebieha kontinuálne od roku 2014. Po reštaurovaní 
exteriéru lietadla do podoby v maximálnej miere zhodnej s originálom v rámci I. etapy v roku 2014, 
reštaurovaní vnútorných častí a systémov lietadla v II. etape v roku 2015,  v roku 2016 bolo realizované 
dokončenie detailov priestoru kabíny (prístrojové vybavenie, sedačka, riadiaca páka, bočné pulty), detailov 
priestoru motora, detailov priestoru rádiostanice, montáž zbraňových systémov. V roku 2017 STM bude 
reštaurované lietadlo  prezentované v expozícii Počiatky letectva do roku 1945 v STM-Múzeu letectva.  

  

Pôvodný stav lietadla Messerschmitt Bf-109 v roku 2012 Z III. etapy reštaurovania v roku 2016 
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Z III. etapy reštaurovania počas roka 2016 

  

Celkový pohľad pred reštaurovaním Stav pred finalizáciou  

V roku 2016 bola realizovaná technicky náročná kompletizácia lietadla Il-18, ktoré STM získalo ako 
dlhodobú výpožičku v trvaní 99 rokov v roku 2014, ako aj presun lietadla na definitívne stojisko 
v priestoroch Galérie č. II v STM-Múzeu letectva. V priebehu II. polroka 2016 bol ošetrený vonkajší plášť 
lietadla.  

    

Presun lietadla z plochy Letiska Košice Osadenie v Galérii II v STM-Múzeu letectva 

  

V roku 2013 STM prevzalo do svojej správy národnú kultúrnu pamiatku dvojmotorový remorkér Šturec (ex 
tanková loď  Ľ. Štúr) z roku 1937. V roku 2015 bol zámer jeho komplexnej obnovy a adaptácie na lodné 
múzeum v priestore Zimného prístavu v Bratislave podporený ako prioritný projekt (s dotáciou pre I. etapu 
v roku 2015 vo výške 40 000 Eur). II. etapa v roku 2016, v ktorej STM žiadalo dotáciu 88 200 Eur, nebola MK 
SR podporená. Napriek tomu STM prostredníctvom STM-Múzea dopravy v Bratislave realizuje vybrané 
práce za výdatnej pomoci záujmového združenia Slovenský plavebný kongres.  
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Pôvodný stav remorkéru Šturec v roku 2012 Aktuálny stav remorkéru Šturec  

 

 

 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM do roku 2018 bolo riešených 5 vedecko-výskumných 
úloh:  
 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 

História hnedouhoľného baníctva  
na Slovensku  

Ing. Žuffová 
Ing. Klaučo 
D. Rosová 

2013 ‒ 2016 dejiny techniky scenár expozície 

Tendencie hutníckej výroby v rokoch  
1960 – 1990 na Slovensku 

Ing. Lobodová 2014 – 2016 dejiny techniky 
štúdia, námet 

výstavy 
Dejiny priemyselného dizajnu na Slovensku 
od 80. rokov po koniec 20. storočia 

Ing. Klíma 2014 – 2016 dejiny techniky štúdia 

Letecká akrobacia v Československej, Českej a 
Slovenskej republike 

Ing. Ondreják 
Ing. Hájek 
 

2014 – 2016 dejiny techniky 
štúdia, scenár 

výstav 

Čas a časomerná technika Ing. Majerník 2014 - 2016 dejiny techniky scenár 

 
 
V mesiaci november 2016 zasadal Kabinet pre dejiny vedy a techniky pri STM, na ktorom boli posúdené 
návrhy vedeckovýskumných úloh na ďalšie obdobie: 
 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 

Strojárske meradlá v zbierkovom fonde STM Ing. Benko 2017 ‒ 2019 dejiny techniky katalóg 

Fyzikálne pomôcky v zbierkach STM a MŠaP 
Mgr. Ďuricová 
Mgr. Jelínková (MŠaP) 

2017 ‒ 2019 
dejiny techniky 

katalóg 

Remorkér Šturec Mgr. Goduš 2017 ‒ 2019 dejiny techniky štúdia 

Staničné dopravné prostriedky na prepravu 
batožiny (Od rudly po multikáru) 

Mgr. Habáň 2017 ‒ 2018 
dejiny techniky 

publikácia 

Čaro bakelitu Ing. Klíma 2017 ‒ 2018 dejiny techniky publikácia 

Projekčná technika v zbierkovom fonde STM Ing. Majerník 2017 ‒ 2019 dejiny techniky katalóg 

História počítačov v bývalom Československu Ing. Roman 2017 ‒ 2019 dejiny techniky štúdia 

Objekty banskej ťažby a železiarskej výroby na 
východnom Slovensku 

Ing. Žuffová 
M. Jahodová 
Ing. Lobodová 

2017 ‒ 2019 
dejiny techniky 

publikácia 

Letecká akrobacia (predĺžená VVÚ) Ing. Ondreják 2017 dejiny techniky publ. výstupy 
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Publikačná činnosť pracovníkov múzea v roku 2016 
 
Monografie: 
Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej 
prezentácie. Zborník príspevkov zo zasadnutia Komisie pre zbierky techniky Zväzu múzeí na Slovensku, Kremnica 2016, ISBN 978-
80-972513-6-7, náklad 100 ks. 
Kapitoly z vedeckej monografie: 
BENKO, E.: Exponovanie „obrov“. In: Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov technického charakteru 
v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 66 - 77 
ĎURICOVÁ, M.: Súčasné trendy múzejného výstavníctva a najčastejšie chyby pri tvorbe múzejných expozícií a výstav. Vydalo 
Slovenské technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 115-120. 
JAHODOVÁ, M.: Odborná ochrana overená praxou, materiálová skupina kovov v zbierkach technického charakteru. Vydalo 
Slovenské technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 89- 97. 
KLÍMA, L.: Reštaurovanie nábytku z ohýbaného dreva. In.: Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov 
technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-
972513-0-7, s. 98-103. 
KOLLÁR, M.: Pamiatky automobilizmu, tendencie a trendy ochrany a obnovy – podiel veteránistov  na uchovaní pamiatok 
dopravy. In.: Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej 
prezentácie. Vydalo Slovenské technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 54-59. 
LOBODOVÁ, D.: Mimoriadna udalosť – vytopenie depozitára zbierky Hutníctvo V Slovenskom technickom múzeu. In.: Zbierky dejín 
techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. 
Vydalo Slovenské technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 140-145. 
MAJERNÍK, M.: Naspäť v čase?  In: Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov technického charakteru 
v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 18-25. 
ONDREJÁK, P. – HÁJEK, M.: Vo vzduchu, či na zemi?  In.: Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov 
technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-
972513-0-7, s. 46-53. 
ROMAN, J.: Odborné ošetrenie zbierok elektrotechniky a snaha o ich sfunkčnenie. In.: Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie 
zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské technické múzeum, 
Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 26-45. 
SEMANOVÁ, M.: Slnečné hodiny v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea. In.: Zbierky dejín techniky II. Odborné 
ošetrenie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské technické 
múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 134-139. 
ŠULLOVÁ, Z.: Autenticita a originalita / Funkčnosť a prevádzkyschopnosť. In.: Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie 
zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské technické múzeum, 
Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 7-17. 
TILLOVÁ, V.: Polygrafia vo fonde Slovenského technického múzea z pohľadu ochrany zbierok. In.: Zbierky dejín techniky II. 
Odborné ošetrenie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské 
technické múzeum, Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 78-88. 
ŽUFFOVÁ, M.: Formy prezentácie múzejných zbierok pre najmladších. “. In.: Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie 
zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Vydalo Slovenské technické múzeum, 
Košice, 2016, ISBN 978-80-972513-0-7, s. 67-77. 
Články v odbornej tlači: 
HLÁVKOVÁ, J.: Knižnica Slovenského technického múzea v Košiciach. Múzeum, 62, 2016, s. 21 - 23. 
LOBODOVÁ, D.: Deň otvorených dverí. Sklad soli NKP Solivar Prešov. Montanrevue, 9, 2016, č. 1, s. 28. 
ŠULLOVÁ, Z.: Košická Noc múzeí a galérií 2016. Múzeum, 62, 2016, č. 3, s. 46 – 47. 
Popularizačné články:  
Goduš, M.:  Legendárny LEGIOVLAK prišiel do Bratislavy. STM Aktuálne, 9/2016.  
Friedrichová, A.: Prehliadka bratislavských mostov v “ Galérii na peróne” v STM Múzeu dopravy. STM Aktuálne, 9/2016. 
Lobodová, D. - Melich,J. - Žakarovská, J.: Sklad soli  NKP Solivar Prešov  a Deň otvorených dverí. STM Aktuálne, 9/2016. 
Šullová, Z.: Naše reštaurátorské (mega)projekty. STM Aktuálne, 9/2016.           
Šullová, Z.: Konzervátori a reštaurátori slovenských múzeí v STM Košice. STM Aktuálne, 9/2016.          
Šullová, Z.: PO SENTINELI OCHÁDZA AJ "ŠALINA" alebo LESK A BIEDA ZBIEROK DEJÍN TECHNIKY. STM Aktuálne, 9/2016.    
Šullová, Z.: A ako to vyzerá s našou Ilonou? STM Aktuálne, 9/2016.   
Šullová, Z.: Košická Noc múzeí 2016. STM Aktuálne, 9/2016.         
Goduš, M.: Renovácia remorkéra ŠTUREC začala. STM Aktuálne, 9/2016.       
Tillová, V.: 12 patrónov ...ochrancovia vedy, techniky a remesiel... STM Aktuálne, 9/2016.    
Šullová, Z.: Diskusiu o zbierkach dejín techniky sme v roku 2015 viedli v Kremnici. STM Aktuálne, 9/2016.      
Šullová, Z .: MUT oslávil 20 rokov    XX. konferencia Stredoeurópskej únie technických múzeí. STM Aktuálne, 9/2016.    
Nižníková, L. - Žakarovská, J.: 7.Košická „športová“ noc múzeí 2016 prilákala tisíce návštevníkov. STM Aktuálne, 9/2016.    
Habáň, P.: Nostalgia pán Ptáčka. STM Aktuálne, 9/2016. 
Friedrichová, A.: V Múzeu dopravy sme verejnosti predstavili výstavu autora s mentálnym znevýhodnením. STM Aktuálne, 
9/2016. 
Ďuricová, M.: Náš svet zmenili ... objavy. STM Aktuálne, 9/2016. 
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Tillová, V.: Počiatky kníhtlačiarstva a rodinné tlačiarne na území Slovenska. STM Aktuálne, 9/2016.   
Hlávková, J.: Knižnica STM ukrýva písomné technické poklady. STM Aktuálne, 9/2016. 
Hlávková, J.: Knižnica Slovenského technické múzea v Košiciach. STM Aktuálne, 9/2016. 
Semanová, M.:  Slnečné hodiny  -  Hviezdne nočné hodiny. STM Aktuálne, 9/2016.      
Semanová, M.: 40 rokov planetária. STM Aktuálne, 9/2016.      
Klíma, L.: Košické výstavy nožov a chladných zbraní. STM Aktuálne, 9/2016.    
Šullová, Z.: Medaily ZMS za kvalitnú prácu s kultúrnym dedičstvom putovali v roku 2016 aj zamestnancom STM. STM Aktuálne, 
9/2016. 
Rukopisy (nepublikované príspevky): 
BENKO, E. ‒ KOLLÁR, M.: Reštaurovanie vozidla Multicar M21. Odprednášané na workshope Kov – drevo – sklo. Odborné 
ošetrenie zbierkových predmetov s kombinovaným materiálovým zložením. 15. 6. 2016, Košice.   
ONDREJÁK, P. ‒ HÁJEK, M.: Motor DV-II. Unikáty v zbierkach dejín techniky. 
ŠULLOVÁ, Z.: Lesk a bieda zbierok dejín techniky. Problémy akvizičnej a deakvizičnej činnosti na príklade Slovenského technického 
múzea. Odprednášané na konferencii (De)Akvizičná činnosť, 8. 9. 2016, Zvolen. 
 

 
 
Odborná metodická činnosť 
V rámci odbornej metodickej činnosti bol v termíne 14. – 15. júna 2016 realizovaný, v spolupráci so SNM-
Muzeologickým kabinetom a Technickým múzeom Brno, v priestoroch sídla STM a STM-Múzea letectva 
workshop "Kov ‒ Drevo ‒ Sklo". Na podujatí venovanom problematike odborného ošetrovania múzejných 
zbierkových predmetov s kombinovaným materiálovým zložením sa zúčastnilo vyše 60 múzejníkov z 27 
slovenských múzeí.  
Plánované III. zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky v mesiaci september 2016  
s odborným programom na tému Unikáty v zbierkach dejín techniky /Zbierkové predmety európskeho 
významu/ bolo z dôvodov nedostatku financií zrušené.  
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 (posudky parná prečerpávacia stanca v Patinciach, mlyn v Obišovciach), odborné 
ošetrenie predmetov kultúrneho hodnoty technického charakteru, osobnosti dejín vedy a techniky, 
digitalizácia zbierok dejín techniky 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 II. časť výmenného 
študijného pobytu STM – MŠaP. Osahovo je výmenný študijný pobyt zameraný na členenie múzejných 
zbierok exaktných vied. V I. polroku 2016 bola kurátorka STM v MŠaP v Bratislave.  
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 organizovaných inými inštitúciami. 
Týždňový študijný pobyt v NTM-železničnom múzeu Praha absolvoval 1 zamestnanec. 
 
Aktívna účasť na podujatiach v roku 2016 
 Spracovaná tematika Odborné podujatie 
Majerník, M.; Klíma, L. 
 

Historické sklenené negatívy v zbierke STM Historické sklenené negatívy, FU TU Košice,  
12. 4. 2016 

Benko, E.; Kollár, M. Reštaurovanie vozidla Multicar M21 - prípadová štúdia Kov ‒ Drevo ‒ Sklo, STM Košice, 14. - 15. 6. 2016 
Šullová, Z. Aktuálne problémy odborného ošetrovania zbierok dejín 

techniky v podmienkach múzeí SR 
Kov ‒ Drevo ‒ Sklo, STM Košice, 14. - 15. 6. 2016 

Šullová, Z. Lesk a bieda zbierok dejín techniky. Problémy akvizičnej a 
deakvizičnej činnosti na príklade Slovenského technického 
múzea. 

(De)Akvizičná činnosť v múzeách, SNG Zvolen, 8. 9. 
2016 

Habáň, P.; Huska, M.; 
Friedrichová, A. 

 Dopravné prostriedky a kuriozity v STM-Múzeu dopravy Pohyb-inovácia-spojenia, Bratislava, 6. ‒ 8. 7. 2016 
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Pasívna účasť na odborných podujatiach v roku 2016 
 Názov Miesto, Termín 
Majerník, M.; Lobodová, D.; 
Habáň, P. 

Autorské právo v múzejnej praxi Bratislava, 4. 2. 2016 

Lobodová, D.; Semanová, 
M. 

Cezhraničná spolupráca SR ‒ MĽR Košice, 23. 2. 2016 

Huska, M.; habáň, P. Oldtimer Show MR ‒ Budapešť, 8. 4. 2016 
Majerník, M.; Klíma, L. Historické sklenené negatívy: Dejiny, súčasnosť, ochrana Košice, 12. 4. 2016 
Žuffová, M.; Jahodová, M. Historické banské cesty Banská Štiavnica, 21. - 22. 4. 2016 
Lobodová, D. Surovinová politika spracovania nerastných surovín na 

Slovensku 
Košice, 12. - 13. 5. 2016 

Žuffová, M. Interreg 2014 ‒ 2020 Prešov, 31. 5. ‒ 1. 6. 2016 
Klíma, L.; Majerník, M.; 
Šullová, Z.; Hájek, M. 

(Ako) štandardizovať? Zvolen, 2. 6. 2016 

Kurátori a konzervátori STM Kov ‒ Drevo ‒ Sklo, Odborné ošetrovanie zbierkových 
predmetov s kombinovaným materiálovým zložením 

Košice, 14. - 15. 6. 2016 

Habáň, P. Zbierky a zberatelia - počiatky múzejníctva a zberateľstva 
na území Slovenska 

Bratislava, 8. 6. 2016 

Huska, E.; Goduš, M. Deň poľských prístavov Bratislava, 3. 6. 2016 
Huska, E.; Goduš, M. 170. výročie príchodu prvého vlaku z Bratislavy do Trnavy Trnava, 9. 6. 2016 
Huska, M.; Goduš, M.; 
Friedrichová 

Rendez 2016. 18. celoslovenský zraz historických 
železničných vozidiel 

Bratislava, 18. ‒ 19. 6. 2016 

Huska, M.; Habáň, P.; 
Szaboová, G.; Friedrichová, 
G. 

Festival slovenských múzeí Červený Kameň, 27. 6. 2016 

Klíma, L.; Majerník, M.; 
Ďuricová, M. 

(De)Akvizičná činnosť v múzeách Zvolen, 8. 9. 2016 

Goduš, M.; 2. fórum Dunajského fondu Bratislava, 22. 9. 2016 
Benko, E.; Majerník, M.; 
Hájek, M.; Šullová, Z. 

Čo s digitálnym obsahom múzeí? Banská Bystrica, 25. ‒ 26. 10. 2016 

Klíma, L. K historii prumyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě 
a ve Slezsku v meziválečném období (1918 ‒ 1939) II.  

ČR ‒ Brno, 26. 10. 2016 

Huska, M.; Goduš, M. Industrial Day Bratislava, 22. 11. 2016 

 

Pedagogickej činnosti sa venovali 3 zamestnanci     priemyselný dizajn (Ing. Ladislav Klíma), letecké 
inžinierstvo (Ing. Miroslav Hájek, A. Šivecký). 
 
Ostatná odborná činnosť 
STM je členom Stredoeurópskej únie technických múzeí (MUT), v Medzinárodnej rade múzeí (ICOM) je 
zastúpené individuálnym členstvom. 
Pracovníci STM aktívne pôsobili v hodnotenom období v rôznych odborných spoločnostiach, komisiách, 
redakčných radách a poradných orgánoch: Rada vlády pre kultúru, Fond na podporu umenia, Muzeálna 
slovenská spoločnosť, Redakčná rada časopisu Múzeum, Redakčná rada zborníka MMB, Predstavenstvo 
združenia Slovenská železná cesta, Komisia pre tvorbu zbierok ÚĽUV-MĽUV, 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, Komisia pre tvorbu zbierok Múzea v 
Kežmarku, Komisia pre tvorbu zbierok Baníckeho múzea v Gelnici, 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, Komisia pre zbierky dejín techniky ZMS, Komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS  ai. 
 

 EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 
V hodnotenom období múzeum vydalo 3 tituly: STM Aktuálne ‒ Múzejné noviny, zborník Zbierky dejín 
techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej 
prezentácie  a do tlače bol odovzdaný titul Letecké motory ako výstup vedeckovýskumnej činnosti. 
Z dôvodu nedostatku financií neboli tlačou vydané: aktualizované II. vydanie Sprievodcu po STM, 
propagačné skladačky Astronómia a Planetárium, Kováčstvo, Hutníctvo, Detský sprievodca po Vedecko-
technickom centre pre deti a mládež, pracovné listy k expozícii Geodézia a kartografia.  
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 EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

 

Expozičná činnosť 

V roku 2016 bolo v Slovenskom technickom múzeu a jeho pobočkách prístupných spolu 30 expozícií,  
z toho 1 špecializovaná interaktívna expozícia. Obmedzený návštevnícky režim bol v mesiacoch január ‒ 
apríl v STM-Múzeu letectva, ostatné expozície STM sú sprístupnené celoročne bez obmedzení.  

 

Názov expozície Adresa Rok 

Baníctvo Hlavná 88, 040 01 Košice 1965 

Umelecké kováčstvo Hlavná 88, 040 01 Košice 1965 

NKP Solivar   
Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare 

Zborovská 2/A, 080 05 Prešov - Solivar 
1973 
2001 

Historické hodiny Kaštieľ Budimír, 044 43 Budimír 6 1990 

Oznamovacia elektrotechnika Hlavná 88, 040 01 Košice 1992 

Písacie stroje Hlavná 88, 040 01 Košice 1993 

Úžitkové a ozdobné predmety z kovov Hlavná 88, 040 01 Košice 1994 

Z dejín fyziky na Slovensku Hlavná 88, 040 01 Košice 1995 

Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 1999 

Astronómia Hlavná 88, 040 01 Košice 2000 

Vývoj železničnej techniky na Slovensku Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 2000 

Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945 Letisko Košice, 041 75 Košice 2002 

Míľniky slovenského motorizmu v II. pol. 20. stor. Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 2002 

Vývoj zabezpečovacej železničnej techniky Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 2002 

Galéria lietadiel Letisko Košice, 041 75 Košice 2006 

Letecká prístrojová technika Letisko Košice, 041 75 Košice 2006 

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej Štósska 16, 044 25 Medzev 2007 

Letecké konštrukcie Letisko Košice, 041 75 Košice 2008 

Sieň elektrických výbojov Hlavná 88, 040 01 Košice 2008 

Expozícia cestnej dopravy Letisko Košice, 041 75 Košice 2008 

Energetické oddelenie Aurela Stodolu Hlavná 88, 040 01 Košice 2009 

Fotografická a kinematografická technika Petzvalova 3, 059 01 Spišská Belá 2009 

Vývoj geodetickej techniky a kartografie Hlavná 88, 040 01 Košice 2009 

Expozícia cestnej dopravy II Letisko Košice, 041 75 Košice 2009 

Hutníctvo Hlavná 88, 040 01 Košice 2010 

Medzevské hámorníctvo Hámor v Medzeve 2010 

Metalurgia v 19. a 20. storočí Hlavná 88, 040 01 Košice 2011 

História baníctva na Spiši MEBAC, Nábr. Hornádu 14, 052 01 Spiš. N. Ves 2011 

Počiatky letectva do roku 1945 Letisko Košice, 041 75 Košice 2013 

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež Hlavná 88, 040 01 Košice 2013 

Celkový počet expozícií:  30 
 

Z plánovaných aktivít v roku 2016 v rámci expozičnej činnosti neboli z dôvodu nedostatku financií  
finalizované žiadne aktivity. Odsúvanie potrieb investícií do udržiavania stavu expozícií (z najdôležitejších 
spomenieme v STM-Múzeu letectva doplnenie dynamických prvkov a interaktívnych prvkov do expozície 
Počiatky letectva do r. 1945 podľa scenára z roku 2013, osvetlenie v expozícii Letecké konštrukcie, 
renovácia a doplnenie textových častí k novým exponátom v expozíci Galéria lietadiel; základná sanácia 
expozície Vývoj písacích strojov v sídle STM na Hlavnej ul. v Košiciach /podlahová krytina, poškodené 
vitríny/; renovácia textových častí expozície železničnej techniky v STM-Múzeu dopravy) výrazne znižuje 
atraktivitu STM.    
 
 
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  septembri 
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.  
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Celková návštevnosť interaktívnej 
expozície VTC v roku 2016 

 
Návštevnosť  

z toho 
Výnos (Eur) zahraniční neplatiaci* do 18 rokov* 

VTC 9 739 
0 1 656 4 141 12 004 

z toho sprievodné podujatia 3 713 

 

Sprievodné podujatia vo VTC  
v roku 2016 

Stručný popis podujatia Termín  Návštevnosť Cieľová skupina 

Valentín vo VTC Podujatie určené pre dvojice. 14. 2. 2016 60 dospelí 

Generácie vo VTC Séria podujatí so zvýhodneným vstupným pre 
obgeneračných návštevníkov. 

13. týždeň 2016 13 starí rodičia  
s vnúčatami 

Akčná streda vo VTC Súťaže v postrehu s využitím interaktívnych 
exponátov. 

druhá streda  
v mesiaci 

543 žiaci a študenti 

Koniec školského roka vo VTC Zábavné podujatie "S úsmevom o vede a technike". 23. - 30. 6. 2016 140 žiaci ZŠ a 8-ročných 
gymnázií  

Leto vo VTC Aktivity pre prázdninujúcu mládež. Júl, august 2016 1 900 rodiny s deťmi 

Radosť a fantázia vo VTC Podujatie pre účastníkov detského tábora RAFAN. 11. ‒ 15. 7. 2016 
1. ‒ 5. 8. 2016  

neevidované žiaci ZŠ 

Hraj sa vo VTC Aktivity počas prvých nediel v mesiaci. prvé nedele v 
mesiaci 

773 široká verejnosť 

Magneticko-magická múzejná 
hodinka 

Edukačné podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky. 8. ‒ 11. 11. 2016 198 SŠ 

Akčný pondelok vo VTC Podujatie pre školské skupiny. 21. 3., 14. 3., 30. 
5., 27. 6. 2016  

86 II. stupeň ZŠ a SŠ 

Spolu návštevnosť sprievodných podujatí realizovaných vo VTC:        3 713    

 
Podiel sprievodných podujatí na celkovej návštevnosti VTC v roku 2016:       38 % 

 

Podiel VTC na celkovej návštevnosti STM (expozície, výstavy, Planetárium), Hlavná ul. Košice v roku 2016:      31 %  

Porovnanie návštevnosti VTC rok 2015 / rok 2016:    + 25 %  

 

VTC v roku 2016 pokračovalo v plánovaných aktivitách v zmysle schváleného projektu. V porovnaní 
návštevnosti za rok 2015 a rok 2016 sme zaznamenali nárast návštevnosti VTC cca o 25 %.   
 
Pripomíname značne obmedzený potenciál VTC v dôsledku realizácie len I. etapy výstavby centra. 
Nedoriešené zostali podkrovné priestory zamýšľané ako priestor pre sprievodné a výstavné aktivity, 
zároveň dôležité v súvislosti s klimatickými podmienkami v celom objekte Hlavná 90, Košice. Závažným 
problémom je údržba interaktívnych exponátov. Ich záručná doba uplynula v septembri 2015.  
 

 

Výstavná činnosť  

V hodnotenom období STM sprístupnilo celkovo 47 výstav, z toho 4 vlastné, 12 výstav bolo realizovaných  
v spolupráci, 4 reprízy vlastných výstav. 24 výstav STM prevzalo od iných inštitúcií a súkromných osôb,  
3 výstavy boli dovezené zo zahraničia.  

Do zahraničia bola vyvezená 1 výstava Technické kreslenie. Sprístupnená bola v rámci spoločného 
výstavného projektu s Technickým múzeom v Brne pod názvom "Technické kreslení a zobrazování" od 31. 
10. 2016.  

 

Názov výstavy Miesto inštalácie Trvanie  Pôvodnosť Plocha v m
2
 

12 patrónov ... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel STM, Hlavná 88, Košice do 31. 1. 2016 Repríza 127 

Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne - 60. výročie 
založenia 

STM, Hlavná 88, Košice 
22.02. ‒ 13.03.  Prevzatá 104 

Everest - Z histórie výstupov Slovákov na Mount Everest STM, Hlavná 88, Košice 17.03. ‒ 25.05.  Prevzatá 149 

Vynález ďalekohľadu STM, Hlavná 88, Košice 20.03. ‒ trvá Vlastná 10 

Cez okno mojej duše STM, Hlavná 88, Košice 07.04. ‒ 24.04.  prevzatá 104 

Slovensko očami moldavského maliara Líviu Hancu STM, Hlavná 88, Košice 19.04. ‒ 01.05. Prevzatá 156 

Panorámy Košíc STM, Hlavná 88, Košice 04.05. ‒ 29.05. Prevzatá 156 

Farebný život - Vasiľ Bobita STM, Hlavná 88, Košice 27.05. ‒ 30.06. Prevzatá 104 

Košická paleta 2016 STM, Hlavná 88, Košice 02.06. ‒ 26.06.  Prevzatá 156 

Amfo 2016 STM, Hlavná 88, Košice 29. 6. ‒ trvá Prevzatá 156 

Maľuj svoje sny STM, Hlavná 88, Košice 08.06. ‒ 12.06. Prevzatá 149 

Slovom a farbou bez hraníc STM, Hlavná 88, Košice 12.07. ‒ 21.08. Prevzatá 104 

Nova abstrakcia STM, Hlavná 88, Košice 28.07. ‒ 29.08. Prevzatá 156 

FAJA STM, Hlavná 88, Košice 25.08. ‒ 02.10. Prevzatá 104 
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Názov výstavy Miesto inštalácie Trvanie  Pôvodnosť Plocha v m
2
 

Alexander Luczy: Tulák hôr STM, Hlavná 88, Košice 14.09. ‒ 19.10. Prevzatá 104 

Perutě ‒ Wings STM, Hlavná 88, Košice 05.10. ‒ 06.11. Dovezená 260 

Nova po nove STM, Hlavná 88, Košice 09.11. ‒ 31.12. Prevzatá 156 

Most Apollo na peróne. Výstavba mosta Apollo objektívom 
Miroslava Pokorného 

STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

do 30. 3. 2016 V spolupráci 1 000 

100 rokov viedenskej električky STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

trvá V spolupráci  1 000 

Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

22.03. ‒ 22.05. Repríza 400 

Starý most v novom šate. Výstavba nového Starého mosta 
objektívom Miroslava Pokorného /Galéria na peróne/ 

STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

08.04. ‒ trvá V spolupráci 1 000 

Na vlnách fantázie (Abstrakcia) STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

26.04. ‒ 30.06.  V spolupráci 900 

Nostalgia pána Ptáčka... 
Alebo návrat do čias, keď benzín voňal diaľkami, 
dobrodružstvami a odvahou 

STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 26.04. ‒ 31.08. Vlastná 300 

Lode a prístavy poľského Baltiku STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

03.06. ‒ 15.09. Dovezená 500 

Ivan Mičík - konštruktér a pretekár STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

28.06. ‒ 30.09. Vlastná 300 

Stein a Ludwigov mlyn STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

07.07. ‒ 31.08. V spolupráci 300 

Fenomén jednotného času STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

14.07. ‒ trvá Vlastná 20 

Cestujte s nami v čase ‒ Volkswagen Slovakia STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

19.09. ‒ trvá Prevzatá 400 

Železnice vo fotografii /Galéria na peróne/ STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

01.10. ‒ 31.12. V spolupráci 1000 

Elegancia 30-tych rokov STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

15.11. ‒ 31.03. V spolupráci 400 

Industriál očami odborníkov / pamätníkov STM-Múzeum dopravy, 
Bratislava 

08.12. ‒ 31.03.  V spolupráci 200 

Čarovná fantázia farieb Kaštieľ Budimír 12.04. ‒ 23.10. Prevzatá 20 

Budimírske studničky Kaštieľ Budimír 30.05. ‒ 25.06. Prevzatá 20 

Farebný svet Vasilija Bobitu Kaštieľ Budimír 29.10. ‒ 18.12. Prevzatá 20 

12 patrónov ... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel NKP Solivar, Sklad soli, 
Prešov 

19.03. ‒ 06.11. Repríza 200 

Everest - Z histórie výstupov Slovákov na Mount Everest NKP Solivar, Sklad soli, 
Prešov 01.06. ‒ 31.08. Prevzatá 150 

U nás doma (soľnobanská čipka) NKP Solivar, Sklad soli, 
Prešov 02.06. ‒ 30.06. Prevzatá 95 

História zhmotnená v kove NKP Solivar, Sklad soli, 
Prešov 

09.09. ‒ 06.11. Dovezená 200 

Medzinárodný maliarsky plenér NKP Solivar, Sklad soli, 
Prešov 

21.10. ‒ 28.12. Prevzatá 100 

Čaro nepoznaného II MEBaC, Sp. N. Ves 12.01. ‒ 26.04. V spolupráci 62 

Buzofci na horách MEBaC, Sp. N. Ves 06.05. ‒ 30.06. V spolupráci 62 

Výstavy diel umelcov z pekingu-Tongzhou MEBaC, Sp. N. Ves 15.07. ‒ 16.07. Prevzatá 267 

25 rokov vydavateľstva Bambow MEBaC, Sp. N. Ves 09.09. ‒ 21.10. Prevzatá 62 

Banícka história Spiša vo fotografii a ma kresbách MEBaC, Sp. N. Ves 19.09. ‒ 31.10. V spolupráci 267 

Najkrajšie kalendáre a knihy Slovenska MEBaC, Sp. N. Ves 03.11. ‒ 25.11. V spolupráci 62 

12 patrónov ... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel MEBaC, Sp. N. Ves 10.11. ‒ 31.12. Repríza 267 

Víťazné práce 6. ročníka plenéra fotografov Múzeum J. M. Petzvala, 
Spišská Belá 

28.10. ‒ 31.11.  Prevzatá 25 

Celkový počet výstav: 47 

 

Z dôvodu nedostatku financií STM nerealizovalo plánované štatutárne výstavy Čaro bakelitu a K. Poledniak.  
Veľmi intenzívna bola aktivita v súvislosti s pripravovaným projektom "Ťažba kamennej soli v Solivare 
Prešov a ostatných baniach karpatského regiónu" v rámci slovensko-poľskej spolupráce, ktorého vyústením 
mala byť nová atraktívna expozícia v objekte Varne František v NKP Solivar, výstavná prezentácia 
slovenského solivarníctva v Poľsku a množstvo sprievodných podujatí. Žiadosť o podporu tohto projektu 
bola podaná v rámci Interreg PL-SK 2014 ‒ 2020. Projekt nebol podporený. V závere roka 2016 STM 
spracovalo návrh slovenskej časti zamýšľanej spoločnej výstavy s Národným technickým múzeom Praha 
"Made in Czechoslovakia1918 ‒ 1992 alebo priemysel, ktorý dobyl svet", plánovanej k 100. výročiu vzniku 
ČSR v roku 2018.  
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Mobilita zbierok 

V hodnotenom období STM prezentovalo v cudzích výstavných priestoroch 1 výstavu, konkrétne bola do 
Českej republiky vyvezená výstava Technické kreslenie. Zo zbierkového fondu STM bolo za účelom 
prezentácie v rámci výstavných projektov iných múzeí v roku 2016 zapožičaných 159 ks zbierkových 
predmetov. 

 
 SPRIEVODNÉ PODUJATIA A PODUJATIA OSTATNEJ PREZENTAČNEJ ČINNOSTI 

 
V roku 2016 bolo usporiadaných 404 podujatí špecifikovaných ako podujatia kultúrno-vzdelávacieho 
charakteru a sprievodné podujatia. Celkovo ich navštívilo 23 368 osôb. Z toho 297 podujatí bolo 
realizovaných v zariadení Planetária STM v Košiciach s evidovanou návštevnosťou 6 531 osôb.  

 
Edukačné aktivity a špecializované tematické lektorované sprievody 
Špecializované tematické výklady sú zaradené v stálej ponuke väčšiny expozícií STM. V roku 2016 boli 
vybrané lektorované prehliadky expozícií a lektoráty na výstavách venované témam: jadrová fyzika /výstava 
Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne, cieľová skupina SŠ a VŠ/;  úvod do štúdia baníctva  
a geotechniky /expozície Baníctvo, Hutníctvo, Geodézia a kartografia,  cieľová skupina VŠ/; náuka  
o elektrine /expozícia Sieň elektrických výbojov, v AJ, cieľová skupina SŠ/; osobnosti vedy a techniky, 
priemyselná revolúcia /expozície v sídle STM, cieľová skupina ZŠ/; svet strojov /expozícia Energetika, cieľová 
skupina školská mládež a verejnosť/; slnečná sústava a orientácia na nočnej oblohe, ekliptikálne súhvezdia, 
obloha a mýty /expozícia Astronómia a Planetárium/; aerodynamika; konštrukcie lietadiel (STM-Múzeum 
letectva). Samostatné edukačné aktivity a sprievodné podujatia boli realizované v špecializovanej 
interaktívnej expozícii Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (viď Expozičná činnosť). 
Komplexný balík sprievodných edukačných aktivít pozostávajúci z kurátorských sprievodov, prezentácií  
a workshopov pre cieľovú skupinu školopovinnej mládeže STM realizovalo v rámci štatutárnej výstavy "12 
patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel". Ponuku edukačných aktivít realizovaných múzeom 
využilo v roku 2016 celkom 7 681 návštevníkov, čo predstavuje 32 % zo všetkých realizovaných 
sprievodných podujatí.  

 
Noc múzeí 2016 
V rámci medzinárodnej iniciatívy Nuit des européene des musées 2016 STM pripravilo program  
v múzeách a pobočkách v Košiciach, Bratislave, Prešove a Spiškej Belej. V sídle STM v Košiciach a STM-
Múzeu letectva v Košiciach bol program pripravovaný v spolupráci s koordinátorom košickej noci múzeí 
destinačnou organizáciou Visit Košice (Košice Turizmus), pričom 7. ročník "košickej noci múzeí" sa niesol  
v téme "Šport". Z vlastných aktivít spomenieme voľné výstavné inštalácie "Zimné športy z našich 
spomienok", "Telo-cvič, dobová telocvičňa", upútavkové jazdy vozidlom Multicar M21 a historickými 
bicyklami atď . V spolupráci s inými združeniami a súkromnými osobami bol pripravený bohatý sprievodný 
program, napr. výstava trofejí košických športových klubov a jednotlivcov, fotovýstava o najstaršom 
európskom maratóne,  komentované ukážky z činnosti košických klubov a ich histórie ai.  Samostatným 
programom zameraným na leteckú akrobaciu sa prezentovalo STM-Múzeum letectva.  
Aktivity v rámci Noci múzeí v NKP Solivar v Prešove boli pripravené v spolupráci so SNM-Múzeom rusínskej 
kultúry a  zamerané boli najmä na detského návštevníka. 
S tradične veľkou odozvou sa toto podujatie stretlo aj v STM-Múzeu dopravy. Okrem prezentácií aktuálnych 
výstav a komentovaných prehliadok expozícií bola pri tejto príležitosti pripravená prezentácia kuriózneho 
Ariel tricykla z roku 1900, jazdy na plošine parného rušňa Albatros, pre detských návštevníkov boli 
realizované tvorivé keramické dielne ai.  
 
Návštevnosť Noc múzeí 2016 Platiaci Neplatiaci Návštevnosť spolu Výnos 

STM, Hlavná 88, Košice 773 1546 4 008 *1 329 Eur 

STM-Múzeum letectva Košice 563 1 126 

STM-Múzeum dopravy Bratislava 3 421 2 202 3 421 2 438 Eur 

NKP Solivar, Prešov 779 57 836 946 Eur 

Múzeum J. M. Petzvala, Sp. Belá 27 12 39 29 Eur 

Spolu 5 563 4 943 8 304 4 741 Eur 

* 1/2 tržby zo vstupného bola odvedená koordinátorovi "košickej Noci múzeí a galérií" Visit Košice. 
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Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016 
Z dôvodu nedostatku financií STM nerealizovalo plánované aktivity v rámci DEKD 2016 v NKP Solivar a NKP 
Hámor v Medzeve. 
 
Týždeň vedy a techniky 2016 
Do 13. ročníka Týždňa vedy a techniky sa STM zapojilo v spolupráci so Slovenskom magnetickou 
spoločnosťou (SMAGS, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností) dňa 9. 11. 2016. Program 
pozostával z kurátorskej prednášky k téme "Elektrina a magnetizmus v zbierke fyziky STM" a odovzdávania 
cien Š. A. Jedlika najlepším záverečným prácam v roku 2016 v odbore aplikovaný magnetizmus 
a magnetické materiály. K danej tematike boli realizované aj sprievodné podujatia v expozícii VTC (viď 
Expozičná činnosť / Špecializovaná interaktívna expozícia VTC). 
 
Sprievodné programy v Planetáriu 
V hodnotenom období boli v špecializovanom zariadení Planetária STM okrem edukačných aktivít 
realizované viaceré špecializované podujatia. Tradičná ponuka Valentínskych programov  v mesiaci február 
2016, aktivity v rámci Medzinárodného dňa kozmonautiky, ako aj Dňa astronómie s výstavnou inštaláciou 
téme "Vynález ďalekohľadu" sa stretla s pozitívnym ohlasom verejnosti.  
Planetárium STM je verejnosti sprístupnené od 5. decembra 1975. Prvý prístroj planetária od výrobcu Carl 
Zeiss Jena typu ZKP-I bol v roku 1982 nahradený modernejším modelom ZKP-II. Optický prístroj vyžaduje 
pravidelnú údržbu, čo STM z dôvodu nedostatku financií realizuje svojpomocne. Pre zabezpečenie 
prevádzkyschopnosti a 100 % funkcionality je však nevyhnutný aj odborný servis. 
 
Návštevnosť Planetária v roku 2016 Platiaci Neplatiaci Návštevnosť spolu 

Vyučovacie hodiny a sprievodné podujatia 5 776 755 6 531 

 
 
Iné podujatia a aktivity 
V priebehu roka 2016 sa na pôde STM a jeho pobočiek uskutočnilo viacero zaujímavých podujatí.  
Z významnejších uvádzame:  
 
‒  V rámci propagácie novorekonštruovaného objektu Sklad soli v NKP Solivar STM v spolupráci s Mestom 

Prešov realizovalo Deň otvorených dverí v Sklade soli ako oficiálne sprístupnenie objektu pre verejnosť. 
Bohatý celodenný program dňa 19. marca 2016 navštívilo spolu cca 8 000 návštevníkov. 

 
‒  V termíne 6. ‒ 8. júla 2016 sa STM-Múzeum dopravy aktívne zapojilo do aktivít v hlavnom meste SR 

pod názvom Pohyb ‒ inovácia ‒ spojenia. Išlo o interaktívnu výstavu v Starej tržnici v Bratislave na 
tému dopravné inovácie a vesmírne technológie spojenú s rôznymi kultúrnymi podujatiami pri 
príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 
‒  V rámci Víkendu kariérneho poradenstva 1. ‒ 2. októbra 2016 bol v úzkej spolupráci s MDVaRR, 

železničnými spoločnosťami a strednými školami BSK a TSK realizovaný v STM-Múzeu dopravy 2-dňový 
workshop "Kam po skončení ZŠ ‒ Študuj dopravu".   

 
‒  V mesiaci november 2016 STM v spolupráci s Cechom umeleckých kováčov Slovenska realizovalo v 

sídle STM, Hlavná 88, Košice nultý ročník festivalu Scrap Metal Fest 2016. Celodenné podujatie s 
atraktívnymi ukážkami technológie výroby umeleckých predmetov z kovu navštívilo 366 osôb.  

 
‒  Na pôde STM sa konali viaceré významné podujatia organizované inými subjektmi. 2. mája 2016 sa v 

sídle STM v Košiciach uskutočnil 9. ročník vyhodnotenia tímovej súťaže "Trainee program ‒ Som 
zapojený ‒ vstupenka do sveta energetiky", spoločenský večer "Zlatý Amos" pre ocenených pedagógov 
s účasťou zástupcov Ministerstva školstva SR. V dňoch 12. a 13. mája 2016 priestory STM taktiež 
využila Hutnícka fakulta Technickej univerzity Košice ako hlavný organizátor konferencie "Surovinová 
politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku". 28. septembra 2016 bola do priestorov 
STM v Košiciach situovaný odborný program v rámci aktivít EXTRAPOLÁCIE ‒ na tému Prítomnosť IT v 
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Košiciach (pokračovanie aktivít k tematike histórie, súčasnosti a výhliadok informačných technológií).  
V rámci podujatí "Košická vedecká cukráreň" sa dňa 30. novembra uskutočnila prednáška o prvej 
slovenskej družici skCUBE (SOSA ‒ Slovak Organisation for Space Activities).  

 
 

 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 nedieľ v mesiaci zadarmo 
 Mesiac 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Spolu 

STM Košice 

deti 21 2 48 85 39 100 102 179 73 703 95 40 887 

dospelí 208 87 70 121 74 169 184 228 99 103 198 89 1 630 

spolu 229 89 118 206 113 269 286 407 172 206 293 129 2 517 

Kaštieľ 
Budimír 

deti 0 0 0 9 6 12 0 20 15 10 5 3 80 

dospelí 0 25 13 28 22 41 41 39 36 23 23 16 307 

spolu 0 25 13 37 28 53 41 59 51 33 28 19 387 

NKP Solivar 

deti 6 0 11 74 59 81 119 124 56 37 128 11 706 

dospelí 10 7 18 242 242 175 249 326 167 175 87 73 1 771 

spolu 16 7 29 316 301 256 368 450 223 212 215 84 2 477 

J. M. Petzval 

deti 0 2 0 6 0 0 0 8 4 0 0 0 20 

dospelí 0 0 6 10 0 16 9 13 7 4 0 0 65 

spolu 0 2 6 16 0 16 9 21 11 4 0 0 85 

Múzeum 
dopravy 

deti 49 290 360 338 135 225 239 125 50 187 200 167 2 365 

dospelí 280 587 652 683 332 376 407 301 80 274 381 289 4 642 

spolu 329 877 1 012 1 021 467 601 646 426 130 461 581 456 7 007 

Medzev 

deti 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

dospelí 0 0 6 9 5 7 0 7 7 0 0 10 51 

spolu 0 0 6 9 10 7 0 7 7 0 0 10 56 

Sp. N. Ves 

deti 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 

dospelí 3 4 53 6 2 8 0 2 0 0 0 8 86 

spolu 3 14 53 6 2 9 0 2 0 0 0 8 97 

Múzeum 
letectva 

deti     112 291 89 249 116 0 42  899 

dospelí     260 237 154 374 171 0 67  1 263 

spolu     372 528 243 623 287 0 109  2 162 

STM  
celkom 

deti 4 973 

dospelí 9 815 

spolu 14 788 

 

Celkovo využilo v roku 2016 bezplatné vstupy počas prvých nediel v mesiaci 14 788 osôb. STM eviduje  
v tomto počte 4 973 detských návštevníkov a 9 815 dospelých. Do všetkých expozícií a výstav boli 
poskytované bezplatné vstupy vo vymedzenom termíne v rámci bežných nedeľných otváracích hodín, STM-
Múzeum letectva v rámci návštevníckej prevádzky, t. j. od apríla do novembra.  
Zavedenie bezplatných vstupov v deň pracovného voľna prináša so sebou zvýšené nároky na zabezpečenie 
dozorcovskej a lektorskej služby.  
 
2. Sprístupňovanie kultúry prostredníctvom kultúrnych poukazov 
V roku 2016 bolo na úhradu vstupného do múzeí a vysunutých expozícií STM využitých celkovo  
15 002 kultúrnych poukazov. 
 
Propagácia činnosti STM, vrátane krátkodobých prezentačných aktivít realizovaných v spolupráci s inými 
inštitúciami alebo súkromnými osobami, je 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, 
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redaktorom vybraných webportálov poskytované aktualizované prehľady prezentačných aktivít všetkých 
pobočiek STM. Náležitá pozornosť je venovaná pravidelnej aktualizácii webstránky STM a stránok na 
sociálnych sieťach.  
 
Návštevnosť 
Sumárna návštevnosť všetkých múzeí a vysunutých pobočiek STM v roku 2016 vykazuje oproti roku 2015 
mierny nárast (cca 4 %). Najväčší nárast návštevnosti zaznamenala pobočka NKP Solivar  
v súvislosti so sprístupnením rekonštruovaného objektu Sklad soli (+ 160 %). Výnos z návštevnosti stúpol o 
6,5 %.  
 

Návštevnosť expozícií a výstav STM v roku 2016 

Expozície a výstavy v objektoch 
 

Návštevnosť  

z toho 

Výnos (Eur) zahraniční neplatiaci* do 18 rokov* 

STM, Hlavná 88, Košice 14 877 651 8 822 6 443 20 057,15 

VTC 6 722 0 1 656 4 141 12 004 

Múzeum J. M. Petzvala, Sp. Belá  1 565 55 318 787 1 320 

NKP Solivar, Prešov 22 727 632 8 265 8 037 22 677 

Kaštieľ v Budimíre 2 094 0 622 909 1 573,5 

Múzeum dopravy, Bratislava 29 459 2 233 15 900 11 163 37 502,89 

Múzeum letectva, Košice ** 8 761 141 4 929  4 835 12 990,5 

Múzeum kinematografie rodiny 
Schusterovej, Medzev 

915 30 261 235 665 

MEBAC - História baníctva SNV 2 990 48 1 542 1 718 627,2 

Spolu 90 110 3 790 42 315 38 268 109 417,24 

* údaj vrátane návštevnosti kultúrno-vzdelávacích aktivít osobami do 18 rokov 
** sezónna prevádzka apríl - november  
 

Návštevnosť kultúrno-vzdelávacej činnosti a podujatí ostatnej prezentačnej činnosti  
organizovanej STM v roku 2016 
Slovenské technické múzeum a jeho 
múzeá a pobočky 

počet 
návštevníkov 

počet  
podujatí 

 Vyučovacie hodiny a prezentácie 
/vrátane Planetária STM/ 

1 150 
6 531 

48 
297 

Prednášky a besedy - - 

Sprievodné podujatia (Noc múzeí, DOD) 15 687 59 

Spolu 23 368 404 

* návštevnosť je zarátaná v celkovej návštevnosti STM 

 

Celková návštevnosť STM 
(expozície, výstavy, sprievodné podujatia) 

113 478 

 
 
 
 
Knižnica STM  
Knižnica STM v hodnotenom období sústredila svoju činnosť na systematickú katalogizáciu knižných 
jednotiek získaných v rokoch 2014 a 2015, prioritne ev. j. s leteckou tematikou zaradených do Knižnice 
STM-Múzea letectva so samostatným výpožičným režimom. Celkovo bolo v hodnotenom období v systéme 
Libris spracovaných 537 kn. j.   
V súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2016 boli realizované čiastkové revízie, konkrétne 3 príručných 
knižníc. Revidovaných bolo 250 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 278 absenčných a 23 prezenčných výpožičiek. 
Problémom naďalej ostáva elektronický katalogizačný systém používaný Knižnicou STM. Používaný Retro-
Libris nevyhovuje súčasným požiadavkám. Z dôvodu nedostatku financií nebola realizovaná plánovaná 
koverzia do systému Libris Online.  
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Knižničných jednotiek k 31. 12. 2016 18 060 

v tom historických knižničných dokumentov 0 

 staršie tlače (vydanie do r. 1918) 234 

 kn. j. vykazované aj v zbierkovom fonde STM 912 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 6 

Prírastok knižničných jednotiek  536 

 
z toho 

 

kúpou 11 

darom 525 

výmenou 0 

 bezodplatným prevodom 0 

Úbytok knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 18 060 

Výpožičky spolu 301 

z toho prezenčné 23 

absenčné 278 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 0 

Používatelia registrovaní 59 

Návštevníci knižnice 208 

Náklady na nákup knižničných fondov (Eur) * 1 314  

* V tom 1 136,52 Eur nákup knižnej literatúry z rozpočtu na vedeckovýskumnú činnosť.  

 
Prehľad uvoľnených financií z rozpočtu STM na výkon odborných múzejných činností v roku 2016: 
 Základná odborná múzejná činnosť Plánovaná suma  

na rok 2016 (Eur) 
Čerpané z rozpočtu STM 

v roku 2016 (Eur) 

1. Odborná ochrana zbierkových predmetov (konzervovanie a reštaurovanie)  8 440 * 2 327 

2.  Vedeckovýskumná činnosť 4 000 **4 000 

3.  Edičná činnosť 6 435 1 066 

4. Odborná metodická činnosť 2 000 0 

5. Prezentačná činnosť 
Expozície, vlastné výstavné projekty 

16 250 1 443 

7. Knižnica a archív 750 0 

6. Sprievodné podujatia 4 700 4 408 

Spolu: 42 575  13 244 

* Okrem uvedenej sumy boli uvoľnené prostriedky vo výške 5 152 Eur na manipuláciu s lietadlom Il-18 a na prevoz vrtuľníka Mi-8,  
     a 1 456 na vrátenie zbierkového predmetu s nepredĺženou lehotou výpožičky do NTM Praha. 
** Vrátane vydania 1 edičného titulu. 

 

  
 Porovnanie ukazovateľov výkonu základných odborných činností  
 

 
 2016 2015 2014 

Akvizičná činnosť 

Prírastky v zbierkovom fonde – ev. j. 107 275 184 

Prírastky v zbierkovom fonde – ks 297 406 259 

Financie na akvizičnú činnosť  
(Dotácia na akvizície zbierkových predmetov a nákup 
knižničných fondov) 

0 30 000 40 000 

 

Počet elektronicky katalogizovaných ZP – ks 22 305 20 342 18 954 

 

Počet ošetrených ZP – ks 271 276 437 

 

Počet riešených VVÚ 5 5 5 

 

Počet podujatí odb. metodickej činnosti 1 2 4 

 

Počet vydaných titulov spolu 3 6 4 

 

Počet expozícií 30 30 30 

– z toho nových expozícií 0 0 0 

Počet vlastných výstav, vrátane ich repríz 8 17 18 

Počet sprievodných podujatí 404 572 358 

Návštevnosť 

Návštevnosť expozície, výstavy, podujatia 113 478 109 277 90 245 
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Názov činnosti: výkon základných odborných činností 
                                                                                                                                                                                                             /v Eur/ 

Výdavky na projekt 
v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie 

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z iných zdrojov 

Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné  528 798 669 728 441 068 531 621 87 730 138 107     

         príjmy a OOV spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok 165 000 241 803 165 000 241 803         

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu: 327 225 415 019 264 955 371 389 62 270 43 630     

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu: 5 000 12 378 5 000 14 128   250     

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu 1 026 023 1 340 928 876 023 1 158 941 150 000 181 987     

700 - Kapitálové výdavky spolu   28 275   18 300   9 975     

600 + 700 SPOLU 1 026 023 1 369 203 876 023 1 177 241 150 000 191 962     

 
Názov činnosti: vedecko-výskumná činnosť 
                                                                                                                                                                                                             /v Eur/ 

Výdavky na projekt 
v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie 

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z iných zdrojov 

Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť 

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: 4000 4000 4000 4000         

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu:                 

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu 4000 4000 4000 4000         

700 - Kapitálové výdavky spolu                 

600 + 700 SPOLU 4000 4000 4000 4000         

 
Názov činnosti: súhrn kontrahovaných činností 
                                                                                                                                                                                                             /v Eur/ 

Výdavky na projekt 
v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie 

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z iných zdrojov 

Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť Kontrakt Skutočnosť 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné  528798 669728 441068 531621 87730 138107     

         príjmy a OOV spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok 165000 241803 165000 241803         

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu: 331225 419019 268955 375389 62270 43630     

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu: 5000 12378 5000 14128   250     

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu 1030023 1344928 880023 1162941 150000 181987     

700 - Kapitálové výdavky spolu   28275   18300   9975     

600 + 700 SPOLU 1030023 1373203 880023 1181241 150000 191962     
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 4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 

 

4.1  Plnenie ukazovateľov rozpočtu 
 
Slovenské technické múzeum obdržalo na realizovanie hlavných úloh v roku 2016 „Rozpis záväzných 
ukazovateľov“ – transfer zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť vo výške 880 023 €. Oproti roku 2015 došlo 
k zvýšeniu rozpočtu o 88 930 €. Časť zvýšenia rozpočtových prostriedkov bola premietnutá na zvýšenie 
záväzného ukazovateľa mzdy o 10 841 €,  na celkovú výšku 441 068 €. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov  
na rok 2016 bolo premietnuté aj v časti rozpočtu na tovary a služby a to vo výške 77 317 € na celkovú výšku 
268 955 € .           
V priebehu roku 2016 vďaka rozpočtovým opatreniam v závere roka došlo k zlepšeniu finančnej situácie, 
kde sme riadne a včas mohli uhrádzať všetky naše záväzky.  Napriek zlepšenej finančnej situácii 
konštatujeme, že i napriek zvýšeniu rozpočtových prostriedkov v oblasti tovarov a služieb, takto stanovený 
rozpis je ešte stále poddimenzovaný v dôsledku zvýšenia nákladov, ktoré sú spojené najmä s  uvedením do 
prevádzky Skladu soli NKP Solivar Prešov. 
Súvisí to najmä so zvýšením nákladov v položke osobné náklady. Nárast počtu pracovníkov súvisí 
s rekonštrukciou objektu Sklad soli v rámci ROP a záväzkom STM v rámci merateľných ukazovateľov 
Projektu prijať 10 nových pracovníkov. Problémom je pomerne rozsiahly majetok v správe STM, jeho 
morálne aj fyzické opotrebenie čo priamo súvisí s požiadavkami na opravy a údržbu častokrát aj havarijných 
stavov budov a objektov. Pre nedostatek finančných prostriedkov nie je možné majetok udržiavať 
v adekvátnom stave. 
V predloženom komentári "Návrh východísk ŠR na rok 2016 – 2018" bolo konštatované, že návrh rozpočtu 
na rok 2016 nezohľadňuje skutočné potreby múzea v existujúcich 33 objektoch v rámci celého Slovenska. 
Nevykryté potreby v kategórii – Tovary a služby boli na bežnú činnosť vyšpecifikované položkovite 
v celkovom objeme 126 850  €.  
Na úseku miezd bol rozpisom stanovený záväzný ukazovateľ na mzdy a platy v objeme 441 068 €.  
V súvislosti s nárastom o 4 pracovníkov v ukončenom projekte „Vedecko-technické centrum pre deti  
a mládež (I. etapa)“, ako aj v ukončenom projekte „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“ 
v rámci ROP PO3 v  roku 2015 s nárastom o 8 pracovníkov konštatujeme, že zvýšené mzdové prostriedky  
oproti roku 2015 o 10 841 € boli nepostačujúce. Na túto skutočnosť sme reagovali žiadosťou o rozpočtové 
opatrenie, ktorú nám Ministerstvo kultúry SR schválilo v závere roka. 
Rozpočtom bol stanovený orientačný ukazovateľ, priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 
v počte 77 osôb, rozpočtový opatrením č. 7 zvýšený o 5 pracovníkov na 82. 
V návrhu východísk ŠR na rok 2016 STM Košice vyšpecifikovalo nevykryté potreby na platy a mzdy vo výške 
99 529 € a v kategórií 620 – Poistné a odvody vo výške 56 618 €. Celkom nevykryté potreby múzea na rok 
2016 boli požadované v objeme 282 997 €. 
 

a) Prevádzkové dotácie – bežný transfer                       
           

Schválený rozpočet                                                                                     880 023 € 

RO č. 1 – list MK-687/2016-340/614 – úprava, zvýšenie o pridelené účelovo určené 
prostriedky v programe 08T 010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR: 
- Reštaurovanie lietadla Messerschmit t Bf 109 G 14 AS-III.etapa                                      

  40 000 € 
 
 

RO č. 2 – list MK-901/2016-341/3166 – úprava, zvýšenie bežných výdavkov  
prvok  0D40H - SK PRES 2016 – MK SR 
- „Majstri ducha-osobnosti vedy a techniky na Slovensku „ 

26 700 € 

RO č. 3 – list MK-901/2016-341/7135 – úprava , zvýšenie bežných výdavkov 
v kategórií 600 celkom                                                                                                                    

27 736 € 
 

z toho 610 – mzdy, platy                                                                       
z toho 620 – poistné a príspevok do poisťovní                                    

20 553 € 
7 183 € 
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RO č.4 – list MK -901/2016-341/8547 – bol rozpočet znížený a prostriedky 
 prevedné na účet Ministerstva kultúry - prvok  0D40H - SK PRES 2016 – MK SR  

26 520 € 

RO č. 5 - list MK-901/2016-341/11275 - bol rozpočet zvýšený - Prvok 08S0106 
Múzeá a galérie - zvýšenie bežných výdavkov  kategórií 600 celkom                                

100 000 €    
 

z toho 610 - mzdy, platy                                                                       
                       z toho 620 - poistné a príspevok do poisťovní                                  
                       z toho 630 -  tovary a služby                                                       

30 000 € 
10 485 € 
59 515 € 

RO č.7 – list MK -901/2016-341/15979 - Prvok 08S0106 Múzeá a galérie –  zvýšenie 
bežných výdavkov v kategórii 600 celkom /kultúrne poukazy/               

15 002 € 

z toho 630 – tovary a služby                                                                    15 002 € 

RO č. 8 – list MK-901/2016-341/16424 – bol rozpočet zvýšený – prvok 08S0106  
Múzeá a galérie - zvýšenie bežných výdavkov  kategórií 600 celkom                               

 
100 000 € 

z toho 610 - mzdy, platy                                                                       
                       z toho 620 - poistné a príspevok do poisťovní                                  
                       z toho 630 -  tovary a služby                                                                 

40 000 € 
14 580 € 
45 420 € 

Upravený rozpočet bežného transferu                                                  1 162 941 € 

  
                     
   b )  Dotácia na investície – kapitálový transfer      
                                                                                             
RO č. 6 – list MK-3136/2016-341/15647 – bol rozpočet zvýšený –prvok 08S0106 
Múzeá a galérie – zvýšenie kapitálových výdavkov –Rekonštrukcia objektu Sklad 
Soli Solivaru Prešov 

17 400 €                                                  

Upravený rozpočet kapitálového transferu                                                                             17 400 €     

 
                                                                                                 

4.2 Rozbor nákladov a výnosov 
 
Položka Skutočnosť 

rok 2015 
Upravený 

rozpočet rok 2016 
Skutočnosť 

rok 2016 
Index Rozdiel 

 1 2 3 3:2 3 – 1 

Výnosy celkom 2 091 857 1 330 341 1 899 376 142,80 - 192 481 

z toho : bežný transfer 851 594            1 122 761 1 122 761 100,00 271 167 

08T0103 60 000    -60 000 

08T0106                          500    -500 

08T010E 0 40 000 4 0000 100,00 40 000 

0D40H 13 300 180 180 100,00 -13 120 

Spolu bežný transfer 925 394 1 162 941 1 162 941 100,00 237 547 

Kapitálový transfer zo ŠR 927 729 17 400 546 672  -381 057 

Vlastné výnosy /602-648 / 217 350 150 000 188 144 125,40 -29 206 

Výnosy od subj. mimo VS  7 419  1 619  -5 800 

Náklady celkom 2 189 349 1 312 941 1 870 704 142,50 -318 645 

- spotrebované nákupy     50  149 695 162 460 147 038 90,50 -2 657 

v tom : spotreba materiálu 33 365                26 104 26 137 100,10 -7 228  

             spotreba energií 115 713 136 356 120 901                   88,70 5 188 

- služby                                 51 180 855 132 335 122 812 92,80 -58 043 

v tom : opravy a údržba 49 706 4 394 3 563 81,10 -46 143 

             cestovné 3 091 3883 3 883 100,0                     792 

             reprezentačné 1 005 863 908 105,20 -97 

            ostatné služby 127 053 123 195 114 458 92,90 -12 595 

- osobné náklady                52 847 793 972 382 964 737 99,20 116 944 

v tom : mzdové           596 581 678 329 686 117 101,10 89 536 

- dane a poplatky               53 28 171 30 623 30 583 99,80 2 412 

- ostatné náklady               54 49 277 730 23 338  -25 939 

- odpisy HIM                     551             918 604  566 314  -352 290 

- tvorba zák. rezerv         552      

- tvorba ostatn. rezerv 553      

- finančné náklady            56  3 136 3 085 3 300 107,00 164 

- daň z príjmov                591 11 818 11 326 12 592  774 

Hospodársky výsledok -97 492  +28 672   
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Náklady 
Spotrebované nákupy  /50/ 
Upravený rozpočet na spotrebované nákupy vo výške 162 460 € bol čerpaný v objeme 147 038 €, čo je 
plnenie na 90,50 %. 
V spotrebe materiálu na rozpočet  26 104 € je skutočnosť  26 137 €, čo je plnenie na 100,10 %.  
V spotrebe energií na rozpočet 136 356 € činila skutočnosť 120 901 €, čo je plnenie na 88,70 %. Nárast 
spotreby energií oproti roku 2015 o 5 188 €  bol spôsobený  otvorením objektu Skladu soli Solivaru Prešov  
 
Služby /51/ 
Upravený rozpočet na služby vo výške 132 335 € bol v skutočnosti čerpaný v objeme 122 812 €, čo je 92,80 
%. V položke opravy a údržba na rozpočet 4 394 € boli vykonané práce v objeme 3 563 €, čo je plnenie na 
81,10 % . Realizovali sa práce na údržbe – bežná údržba inžinierskych sietí, budov, dopravných prostriedkov  
a elektroúdržba EPS,EZS .                                                                                                                                                            
Náklady na cestovné rozpočtované vo výške 3 883€, boli čerpané v objeme 3 883 €, čo je 100,0 %. Náklady 
na reprezentačné výdavky boli rozpočtované vo výške 800 €, skutočnosť činila 908 €, čo je plnenie na 
105,20 %. 
Ostatné náklady a služby rozpočtované vo výške  123 295 € boli v skutočnosti čerpané v objeme 114 458 €, 
čo je plnenie na 92,90 %. Výkony spojov – telekomunikačných služieb  činili 8 633 €, nájomné za 
depozitárne priestory v Tlačiarňach Košice  22 164 €,  výstavy, expozície a plagáty 4 256 €,revízie,kontroly 
EPS a EZS činili 12 092 €, ochrana objektov vo výške 1 050 € .    
Služby v NKP Sklad soli  v Solivare Prešov predstavovali  sumu vo výške 2 533 € , časť z toho tvorili náklady 
na  zamerania a prípojku.V STM-Múzeu letectva Košice boli vykonané sťahovacie služby spojené 
s reštaurátorskými prácami na obnove výstavných exponátov,  lietadlá vo výške 5 650 € ,  premiestňovanie 
a posúvanie ťažkých bremien,prevoz vrtulníka, reštaurovanie lietadla  Messerschmitt -prioritný projekt vo 
výške 40 000 . 
Pravidelné náklady – stočné, tvorili náklady  vo výške 7 056 €. 
V STM-Múzeu dopravy v Bratislave boli vykonané služby súvisiace s vrátením zbierkového predmetu NTM v 
Prahe a ostatné služby vo výške 1 826 €.  
  
Osobné náklady /52/ 
Rozpočtované osobné náklady vo výške 972 382 € boli čerpané vo výške 964 737 €, čo je podiel    
99,20 %. Záväzný ukazovateľ – mzdy a platy financované transferom zo štátneho rozpočtu po úprave vo 
výške  531 621 €  bol dodržaný. 
Výška priemernej mzdy na pracovníka dosiahla úroveň 683,3 €, čo je oproti roku 2015 nárast o 5,3 %.  
Upravený orientačný ukazovateľ, priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov bol v priebehu roka 
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky zvýšený zo 77 osôb na 82 osôb.  
K 31. 12. 2016 bol prepočítaný stav zamestnancov 81,7 osôb. 
 
Dane a poplatky  /53/ 
Na rozpočet 30 623 € boli zúčtované dane a poplatky vo výške 30 583 €, čo znamená čerpanie  
na 99,80 %. 
Štruktúra výdavkov bola nasledovná: 

- daň z nehnuteľností                                             26 116 € 
- miestne dane – poplatky odvoz odpadu         3 686 € 
- parkovné, STK, cestné karty                                  491 € 
- ostatné poplatky súdne, notárske, kolky           290 € 

 
Ostatné náklady / 54 / 
Rozpočet vo výške 730 € bol prekročený, nakoľko v  položke ostatné náklady sú zahrnuté aj náklady na 
krátenie odpočtu vo výške 14 896 €, členské príspevky 980 €, náklady na nákup zbierkového predmetu vo 
výške 7 450 € – doplatok . 
 
Odpisy HIM /55/ 
Odpisy DHM a DNHM boli zúčtované vo výške 566 314 €.  
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Ostatné finančné náklady  /56/ 
Na upravený rozpočet 3 085 € boli zúčtované náklady vo výške 3 300 €, čo je čerpanie na 107,00 %. Hlavné 
položky tvoria zúčtované náklady na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 1 436 €, havarijné 
poistenie 1 723 €, poistenie osôb 82 € a poplatky Štátnej pokladnice 60 €. 
 

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

rok 
2015 

Schválený 
rok 

2016  

Upravený 
rozpočet   

2016 

Skutočnosť 
rok 

2016 

 
% 

 
Rozdiel 

 1 2 3 4 4 : 3      4 - 1 

Tržby zo vstupného        102 758 80 000 80 000 109 417 136,80 6 659 

Tržby z pred. prop. materiálu 1 151   801  -350 

Výnosy z pren. výst. priestorov 3 940   9 410  5 470 

Výnosy z pren. exponátov 39 493   1 858                -37 635          

Ostatné výnosy 2 418   1 794  -624 

Výnosy z pren. nebytových priestorov 
 

67 590 
 

70 000 70 000           64 864 92,70 -2 726 

Výnosy od subj. mimo VS 7 419   1 619  -5 800 

Výnosy z reklamy výstavy       

Vlastné výnosy celkom 238 734 150 000 150 000 189 763 126,50 -48 971 

 
V tvorbe vlastných výnosov na rozpočet vo výške 150 000 € je plnenie v objeme 189 763 €, čo je 126,50 %. 
V tržbách zo vstupného je plnenie na 136,80 %. Na upravený rozpočet  80 000 €, boli dosiahnuté tržby 
v objeme 109 417 €, čo je oproti roku 2015 nárast o 6 659 €. 
Výnosy z prenájmu nebytových priestorov na upravený rozpočet 70 000 €, boli dosiahnuté vo výške  
64 864 €, čo je plnenie na 92,70 %.    
V rámci poukážkového systému podpory prístupu žiakov základných a stredných škôl ku kultúrnym 
hodnotám – projekt „Kultúrne poukazy 2016“, došlo k ich vyzbieraniu v hodnote 15 002 €.  
 
Na celkových tržbách zo vstupného vo výške 109 417€, je podiel expozícií nasledovný : 
 Tržby vstupné 

rok 2015 
Tržby vstupné 

rok 2016 
Kultúrne poukazy 

rok 2016  /€/ 

STM Košice 32 319 32 061 8 344 

Múzeum J. M. Petzvala Sp. Belá                        1087 1 320 136 

Kaštieľ Budimír 1 338 1 573 128 

NKP Solivar 9 920 22 677 3 672 

Múzeum dopravy Bratislava 43 152 37 503 1 135 

Múzeum letectva Košice 13 020 12 991  1 192 

Múzeum kinematografie Medzev 603 665 68 

Expozícia baníctva Sp. N. Ves 1 319 627 327 

Spolu 102 758 109 417 15 002 

 
 
4.3  Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
Plnenie v porovnaní s rozpočtom /v Eur/ 
Ukazovateľ Upravený rozpočet 

rok 2016 
Skutočnosť 

rok 2016 
Index 

Transfer na bežnú činnosť ŠR 1 162 941 1 162 941 100,00 

Výnosy z kapitálového transferu ŠR                      17 400 546 672  

Vlastné výnosy 150 000 188 144 125,40 

Výnosy od subjektov mimo VS - 1 619  

Výnosy celkom 1 330 341 1 899 376 142,80 

Náklady celkom 1 312 941 1 870 704 142,50 

Hospodársky výsledok  28 672  

 
Na bežné výdavky bol upraveným rozpočtom na rok 2016 poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu vo 
výške 1 162 941  € a kapitálový transfer vo výške 17 400 €.  Tvorba rozpočtovaných vlastných výnosov vo 
výške 150 000 €, je plnená na 125,40 %. 
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Upravený rozpočet výnosov celkom vo výške 1 330 341 €, čo je plnenie na  142,80 %. 

Upravené náklady celkom za rok 2016 vo výške 1 312 941 € boli čerpané vo výške 1 870 704 €, čo je plnenie 
na 142,50 %. 
Pri celkových dosiahnutých výnosoch v objeme 1 899 376 € a nákladoch  vo výške 1 870 704 €, vykazuje 
Slovenské technické múzeum k 31.12. 2016 hospodársky výsledok, zisk po zdanení vo výške 28 672 €.  
 
 

4.4 Prioritné projekty a ich plnenie                                                                                                                                             
 
a./ Bežné výdavky      
                                                                                                                                                                              
RO č. 1 – bežné výdavky na realizáciu prioritného projektu v programe 08T010E – 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR 
- Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf 109 G – 14 – III. etapa                                                  

40 000 € 
 

Pridelené  finančné prostriedky v programe 08T010E  boli k 31.12. 2016 čerpané vo výške    
 

40 000 €   

RO č. 2 – bežné výdavky na realizáciu projektu –prvok 0D40H SK PRES 2016 - MK SR,  
výstava „Majstri ducha osobnosti vedy a techniky na Slovensku“                                       

26 700 € 

Pridelené finančné prostriedky boli k 31.12.2016 čerpané vo výške  
 

180 € 

Zostatok vo výške 26 520 € bol rozpočtový opatrením č. 4 vrátený na výdavkový účet Ministerstva kultúry SR.  
 

 
b. / Kapitálové výdavky    
 
RO č. 6 – list MK-3136/2016-341/15647 – bol rozpočet zvýšený –prvok 08S0106 
Múzeá a galérie – zvýšenie kapitálových výdavkov –Rekonštrukcia objektu Sklad 
Soli Solivaru Prešov                                                                                                                       

17 400 €   

Pridelené finančné prostriedky boli čerpané k 31.12.2016 v plnej výške.                      

 
 
Výdavky organizácie hradené z vlastného zdroja 

Regionálny operačný program ROP PO3, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
Projekt „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“ 
 
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 dokumentáciu v sume 62 629,70 € , ktorá bola uhradená z vlastných zdrojov STM 
Košice v rokoch 2009 a 2010. Uvedená suma bola uhradená 14. 3. 2016.  
Z týchto prostriedkov bola čerpaná pre Static studio s.r.o. Prešov  za autorský dozor suma 9 964,62 €. 

 
 
4.5 Rozbor výdavkov podľa prvkov 
 

a. / Bežné výdavky 
 
Prvok 08S0106 –kontrakt tab. 2  
Múzeá a galérie, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet 880 023 441 068 165 000 268 955 5 000  

Upravený rozpočet 1 122 761 531 621 241 803 335 209 14 128  

Skutočnosť 1 122 761 531 621 241 803 335 209 14 128  

 
 
 



35 

Príloha č. 1a – Realizácia základných odborných múzejných činností 
Prvok 08S0106 - 
Múzeá a galérie, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet 876 023 441 068 165 000 264 955 5 000  

Upravený rozpočet 1 118761 531 621 241 803 331 209 14 128  

Skutočnosť 1 118761 531 621 241 803  331 209 14 128  

 
Príloha č. 1bc – Vedecko-výskumná činnosť 
Prvok 08S0106 - 
Múzeá a galérie, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet 4 000   4 000   

Upravený rozpočet 4 000   4 000   

Skutočnosť 4 000   4 000   

 

Prvok 08S0106 – 
Múzeá a galérie, zdroj 46 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet 150 000 87 730  62 270   

Upravený rozpočet 150 000 109 234  40 766   

Skutočnosť 181 987 138 107  43 630 250 9 975 

 
Prvok 08S0106 – 

Múzeá a galérie, zdroj 71 
Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet       

Skutočnosť 1 619 169  1 450   

 

 
Prioritné projekty 
 
a. / Bežné výdavky 
 
Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf 109 G-14 – III. etapa 
Prvok 08T010E 
Múzeá a galérie, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 40 000   40 000   

Skutočnosť 40 000   40 000   

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

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 26 700       180   

Skutočnosť      180        180   

 
b. / Kapitálové výdavky 
 
Rekonštrukcia Sklad soli Solivar Prešov 
Prvok 08S0504 
Integrovaná ochrana EKD, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 17 400     17 400 

Skutočnosť 17 400     17 400 

 
Kryštálové dedičstvo soli a skla regiónu Karpát 
Prvok 08S0504 
Integrovaná ochrana EKD, zdroj 131F 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet       

Skutočnosť      900 
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4.6  Hodnotenie fondov organizácie 
 
Sociálny fond 
 
Počiatočný stav k 1. 1. 2016                                                               784,44 €                                
Tvorba 
- povinný prídel vo výške 1 % a ďalší prídel vo výške 0, 5 %       
 

9 766,42  € 

Čerpanie 
- príspevok na stravovanie zamestnancov, stravné lístky            
- jubilejné odmeny zamestnancov                                                      

 
9 190,88 € 
180,00 € 

Spolu čerpanie:                                                                                    
 

9 370,88 € 

Zostatok fondu k 31. 12. 2016                                                          1 179,98 €                                               
 
 
Rezervný fond 
 
Počiatočný stav fondu k 1. 1. 2016                                                      595,00 € 
Tvorba 
- Dúha ,a.s                                                                                             
- Opálové bane Libanka,s.r.o.                                                               
- Rotary klub Bratislava                                                                          

 
1 000,00 € 
100,00 € 
442,00 €     

Spolu tvorba: 1 542,00 €   
 
Čerpanie   
-  projekt Z. Hámre – expozícia, história banictva a žel. výroby                                                                                 
- Sklad soli-Deň otvorených dverí                                                     
-  MD BA-vitrína                                                                                        

 
 

76,93 € 
1 100,00 € 
442,08  €                                             

Spolu čerpanie: 
 

1 619,01 € 

Zostatok  fondu k 31.12. 2016                                                              517,99 €   
 
 
 

 
 5. PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE A SPOLUFINANCOVANIE 
 

 
V hodnotenom období nové prostriedky neboli poskytnuté. 
 
 
 

 
 6. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
V zmysle Zriaďovacej listiny STM nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
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 7. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE 
 
 

Podľa výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV sú na riadku 60 evidované celkom pohľadávky vo výške 26 675,24 €,  
z toho po lehote splatnosti 4 984 €, konkrétne: 

- 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 13 920,16 € brutto; 
- na riadku 70 sú evidované pohľadávky voči zamestnancom vo výške 3 076,39 €;  
- na riadku 81 sú evidované iné pohľadávky – pohľadávka voči HS HSV s.r.o. Košice vo výške 

9 679,19 € ‒ splátkový kalendár do 28. 2. 2017. 
 
 

Záväzky 
 
Na riadku 151 Súvahy sú vykázané krátkodobé záväzky v lehote splatnosti do 1 roka v hodnote celkom 
49 230,96 €, z toho: 

- na riadku 152 – dodávatelia vo výške 7 724,55 €; 
- na riadku 163 – sú vedené mzdové záväzky voči zamestnancom za výplatné obdobie 12/2016 vo 

výške 11 684,47 €; 
- na riadku 164 – ostatné záväzky voči zamestnancom sú evidované zrážky z miezd voči 

zamestnancom za výplatné obdobie 12/2016 vo výške 5 512,77 €; 
- na riadku 165 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sú evidované záväzky za 

obdobie 12/2016 vo výške 9 320,64 €; 
- na riadku 166 – je evidovaná daň z príjmov, doplatok  vo výške 773,90 €; 
- na riadku 167 – sú evidované ostatné priame dane vo výške 6 011,21 €, daň zo mzdy; 
- na riadku 168 – je evidovaná daň z pridanej hodnoty v sume 185,43 €; 
- na riadku 172 – sú evidované transfery od subjektov mimo VS vo výške 517,99 €. 

 
 
 

 
 8. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
 

 
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 2016 
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  /32 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                   /11 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                                                       /31 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, materiálno-technické 
zabezpečenie, opravu a údržbu objektov, vedenie pokladničnej, mzdovej a finančnej agendy). 
 
Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov k 31. 12. 2016    
Stav zamestnancov vo fyzických osobách:    84              
 z toho:   42  žien   a    42 mužov              
Priemerný evidenčný počet zamestnancov  vo fyzických osobách:   86,6      z toho odborných:  47,6  
Priemerný  prepočítaný stav zamestnancov:                                          81,7     z toho odborných:  46,3  
 
 
Podľa zaradenia pracovalo na jednotlivých úsekoch: 
generálneho riaditeľa 10 zamestnancov, z toho 4 ženy 
na úseku odborných činností                                            32  zamestnancov, z toho 17 žien 
na úseku marketingu, prezentácie a služieb                  11 zamestnancov, z toho 7 žien 
a na úseku ekonomicko-prevádzkovej činnosti            31 zamestnancov, z toho 14 žien   

s p o l u  84 zamestnancov, z toho 42 žien 
 
Personálny rozvoj – rok  2016 
 VH VŠ ÚS SO Z Spolu 
Vedúci zamestnanci 0 10 0 0 0 10 

Kurátori spolu 0        11*(-3) 3 0 0       14 (-3) 

  z 
to

h
o

 Prírodné vedy 0 1 0 0 0 1 

Technické vedy 0 7 3 0 0 10 

Spoločenské vedy 0 3 0 0 0 3 

Kustódi 0 0 3 0 0 3 

Lektori 0 8 6** (-2) 0 0     14 (-2) 

Dokumentátori 0 0 1 0 0 1 

Knihovníci 0 0 1 0 0 1 

Reštaurátori 0 0 6 0 0 6 

THP 0 6 4 0 0 10 

Fotografi 0 0 1 0 0 1 

Ostatní 0 4 11 10 4 29 

 0       39 (-3) 36 (-2) 10 4       89 (-5) 
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Počet zamestnancov  spolu  36 34 10 4 84 

z toho ženy 0 14 22 2 4 42 

z toho ZPS 0 2 1 0 1 4 

  */  v tom 3 vedúci zamestnanci,  / ** v tom 2 kustódi  

 
Štruktúra pracovného zaradenia zamestnancov 
Vedúca úroveň 
 
 
 

Funkcie odborného úseku Administratíva Ostatní 

K
u
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to

r 
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u
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d
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to

r 
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e
n
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to

r 

Fo
to

gr
af

 

K
n
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o
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ík

 

Le
kt

o
r 

                   10 
14* 
(-3) 

3 6 1 1 1 
14** 
(-2) 

10 29 

z toho ženy        3 
  6*** 

(-1) 
2 1 1 1 1 

11** 
(-2) 

8 11 

z toho ZPS       2 1   1 

S p o l u 50 (-5) 10 29 

*  v tom3 vedúci zamestnanci,  **v tom 2 kustódi,  *** v tom 1 vedúca zamestnankyňa 
 

Veková štruktúra zamestnancov 
 do 20 rokov 21 - 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

 0 4 11 14 29 26 

z toho ženy 0 3 5  7 16 11 

   z toho ZPS 0 1 0 1 1 1 

 
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 2016 splnilo povinný podiel  3,2 % zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím nad rámec  
zákona o zamestnanosti. 
 
Pohyb zamestnancov 
V priebehu roka 2016 boli z pracovného pomeru uvoľnených 17 zamestnancov, prijatých za uvedené 
obdobie bolo  16  nových  zamestnancov.  
 

Prehľad o uvoľnených zamestnancoch 
Dôvod Spolu z toho ženy z toho ZPS 

Dohoda 3 0 0 

Výpoveď zo strany zamestnanca 2 1 - 

Výpoveď zo strany zamestnávateľa                                            - - - 

Zrušenie prac.pomeru v škúšobnej dobe                                                       3 0 0 

Iné (SD star. dôchodok, ID  invalid.dôch. doba určitá)              9 4 2 

S p o l u                                                                                        17 5 2 

  

Prehľad o prijatých zamestnancoch 
Spôsob spolu z toho ženy z toho ZPS 

Z Úradu práce 3 0 0 

Konkurzy 1 0 0 

Iné 12 4 1 

S p o l u                                                                                        16 4 1 

 

 V organizácii bol v roku 2016 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 2016 je 20 553,- Eur (s následnými odvodmi náklady súvisiace s valorizáciou 
predstavujú celkom  27 736,- Eur) 

 V hodnotenom období bola v STM umožnená absolventská a odborná prax siedmim študentom na 
úseku odbornej  činnosti. 
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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) Počet zamestnancov 
Evidencia odpadov  /Ing. Fabová/ Šk 1 

Ročná mzdová uzávierka  /Bérešová/ S 1 

Zváranie, periodické preskúšanie /Kažimír/ K 1 

Finančná kontrola /Ing. Zaracká, Jalčová/ S 2 

Verejné obstarávanie – nový zákon /Ing. Fabová/ Šk 1 

Obsluha plynovej kotolne /Simonik, NKP Solivar/ Šk 1 

Zaškolenie systému EZS, EPS /Jalč/ Šk 1 

Obsluha tlakového zariadenia /Simonik, NKP Solivar/ Šk 1 

Preškolenie vodičov  /Sejkanič, Zadora/ Šk 2 

Zákonník práce /Bérešová/ S 1 

Správa majetku štátu /Ing. Komorovský/ S 1 

Evidencia pohľadávok štátu /Ing. Zaracká, Jalčová/ S 2 

 
Účasť zamestnancov STM na odborných podujatiach s priamou väzbou na odborné múzejné činnosti je 
uvedená v časti 3. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia / Vzdelávacia činnosť. 
 

 

 

 
 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. 
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 10. ZHODNOTENIE KONTROL VYKONÁVANÝCH KONTROLNÝMI ORGÁNMI 
 

 
V priebehu roka 2016 bola kontrolná činnosť vykonávaná na úseku: 
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 hodnotenom období vykonaných 12 kontrol 
na pracoviskách STM Hlavná č. 88 Košice, Timonova 21 Košice, 2 x v Múzeu letectva, 2 x v NKP Solivar 
Prešov, Spišská Belá, 2 x v Budimíri, v Medzeve a vo Vedecko-technickom centre Hlavná 90 v Košiciach. Pri 
týchto kontrolách bolo konštatované, že úlohy v danej oblasti sú priebežne plnené a neboli zistené 
nedostatky, ani porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.  S jednotlivými odporúčaniami boli 
dotknutí zamestnanci príslušným referentom BOZP pri výkone kontroly oboznámení. 
 
Ochrana majetku zvereného do správy STM formou vykonávania inventarizácií a revízií 
Na základe príkazov generálneho riaditeľa bolo ním vymenovanými jednotlivými revíznymi komisiami 
v priebehu hodnoteného obdobia vykonaných 6 fyzických revízií zbierok: Kancelárske stroje a Polygrafia, 
Hutníctvo, Geodézia a kartografia, Hodinárstvo, Stavebníctvo a Vodohospodárstvo.  S výnimkou zbierky 
Geodézia a kartografia bol zistený súlad medzi evidenčným a fyzickým stavom; odporúčania revíznej 
komisie sú predmetom  ďalšieho postupu v zmysle výsledkov revízneho zápisu. 
 
V súvislosti s personálnou zmenou na pracovnej pozícii hmotne zodpovedného zamestnanca bola 
v hodnotenom období vykonaná mimoriadna inventarizácia skladu materiálových zásob, ktorou neboli 
zistené žiadne rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom. 
V súlade s platnými právnymi predpismi bola vykonaná tiež inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu 
majetku a záväzkov Slovenského technického múzea; inventarizačné rozdiely neboli zistené.  
 
V oblasti vybavovania podnetov občanov bolo v hodnotenom období doručené a prešetrené jedno 
podanie, týkajúce sa prevádzky múzea NKP Solivar v Prešove, týkajúce sa komunikácie zamestnanca 
pokladne s návštevníkom a výkonu prehliadky múzea, podanie bolo čiastočne opodstatnené v časti, 
týkajúcej sa nedostatočnej komunikácie zamestnanca s návštevníkom. Za účelom odstránenia zisteného 
nedostatku boli uložené a vykonané príslušné opatrenia v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
 
V oblasti vonkajšej kontroly boli vykonané  kontroly: 
-  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre 

Regionálny operačný program bola vykonaná kontrola realizácie zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, ukončená 15. 04. 2016, pri ktorej neboli zistené žiadne neoprávnené výdavky, ani 
závažné porušenia zmluvy, preto STM neboli uložené žiadne nápravné opatrenia;  

- Vnútorný audit Ministerstva kultúry SR, ukončený 29. 06. 2016; auditom odporúčané  opatrenia boli 
vykonané a oznámené. 

 
 
 

 
 11. ZÁVER 
 

 
Slovenské technické múzeum v roku 2016 vykonávalo všetky základné odborné múzejné činnosti. 
Konštatovať môžeme naplnenie kontraktom zaviazaných cieľov. Neboli však naplnené čiastkové ciele 
múzea, najmä vo vlastnej prezentačnej činnosti. Poddimenzovaný rozpočet nedovolil čerpanie plánovaných 
financií pre splnenie hlavných úloh súvisiacich s odbornými múzejnými činnosťami.  
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V dôsledku nepodporenia návrhu prioritného projektu Akvizície zbierkových predmetov a nákup 
knižničných fondov, t. j. nepridelenia osobitnej účelovej dotácie na akvizičnú činnosť, bola táto zásadná 
odborná činnosť múzea obmedzená získanie nových prírastkov do zbierkového fondu formou vlastných 
zberov a darov. 
Viacročne odsúvané potreby zásadnej investície do zlepšenia podmienok trvalého uloženia zbierkových 
predmetov spôsobujú čoraz väčšie problémy. Súčasné depozitárne priestory STM vo väčšine prípadov 
nespĺňajú minimálny štandard, vybavené sú základným mobiliárom pre uloženie výlučne trojrozmerných 
predmetov, absentuje manipulačná technika, k dispozícii sú nevhodné alebo žiadne prístroje na meranie 
základných ukazovateľov klimatických podmienok, z dôvodu vysokého počtu rôzne lokalizovaných 
depozitáropv nie je možnosť implementácie moderných prvkov označovania zbierkových predmetov (RFID 
alebo iné) ‒ to sú hlavné problémy, ktoré STM podrobne definovalo už v roku 2013 (materiál Návrh 
optimalizácie odborného trvalého uloženia zbierok v správe Slovenského technického múzea). V roku 2016 
bolo riešené napadnutie viacerých zbierkových predmetov z materiálovej skupiny papier a koža plesňami, 
ako dôsledok nevhodnosti vyčlenených priestorov v rámci budov STM pre depozitáre (ide o náhradné 
riešenia uloženia zbierkových predmetov presťahovaných z pôvodných depozitárov zrušených počas 
výstavby Vedecko-technického centra pre deti a mládež v objekte Hlavná 90, Košice v roku 2013). 
Potreby na výkon odborného ošetrovania zbierkových predmetov sú minimalizované na nákup 
nevyhnutného materiálu. V hodnotenom období boli z Plánu konzervovania a reštaurovania na rok 2016 
uprednostnené zbierkové predmety s minimálnymi nákladmi, najvyššiu položku tvorili náklady na 
ukončenie reštaurovania vozidla Multicar M21, ktoré STM začalo realizovať v roku 2015 a kvôli finančným 
problémom už na konci roka 2015 nedokončilo a ošetrenie vybraných zbierkových predmetov v STM-
Múzeu letectva. Okrem spomenutého je problémové aj technické a prístrojové zabezpečenie výkonu 
procesov konzervovania a reštaurovania. Výbava dielní STM v sídle múzea nebola obnovovaná a dopĺňaná 
od cca 80. rokov 20. storočia.  
V súvislosti s odborným ošetrovaním zbierkových predmetov však veľmi pozitívne hodnotíme podporenie 
III. etapy projektu "Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109" s osobitnou finančnou dotáciou 40 000 
Eur, vďaka ktorej bol celý projekt komplexnej rekonštrukcie tohto zbierkového predmetu dokončený v 
súlade so zámermi múzea. Ide v dlhom časovom rozmedzí o jediný viac-etapovitý projekt rozpracovaný STM 
kontinuálne podporovaný Ministerstvom kultúry SR. Od mesiaca máj 2017, po náležitých úpravách 
priestorov, bude reštaurované lietadlo verejne prezentované v expozícii Počiatky letectva do r. 1945 v STM-
Múzeu letectva. 
Ako problém však hodnotíme nepodporenie II. etapy ďalšieho reštaurátorského projektu STM, 
vyžadujúceho osobitnú finančnú podporu, konkrétne projektu "Lodné múzeum Ľ. Štúr ‒ Šturec". Po 
podporenej I. etape komplexnej obnovy plavidla v roku 2015 sa v roku 2016 práce obmedzili na viac-menej 
dobrovoľnícke aktivity zo strany spolupracujúceho záujmového združenia Slovenský plavebný kongres. 
Plavidlo STM prijalo do svojho zbierkového fondu ako národnú kultúrnu pamiatku s cieľom jeho pričlenenia 
k ostatným existujúcim a potenciálnym pamiatkovým objektom v bratislavskom Zimnom prístave. Objekt 
plavidla je ideálnym pre prezentáciu histórie riečnej dopravy a lodnej prepravy. V prípade ustúpenia 
Ministerstva kultúry SR od podpory tohto zámeru, bude potrebné prehodnotiť ďalší osud tejto národnej 
kultúrnej pamiatky.  

Osobitným problémom je starostlivosť o nehnuteľné kultúrne pamiatky v správe STM. Nízky rozpočet 
znemožnuje systematickú staroslivosť o tieto objekty, čo sa podpisuje na ich stave. Ide najmä o objekty 
komplexu NKP Solivar (Četerne, Varňa František, Gápeľ), Hámor v Medzeve, Kaštieľ v Budimíre a objekt 
Vysokej pece vo Vlachove. V prípade Vysokej pece vo Vlachove bol v roku 2016 využitý projekt 
ProMonumenta a realizované obhliadky a posúdenie aktuálneho stavu. 

Plnenie úloh STM ako ústredného informačného, metodického, koordinačného, vzdelávacieho centra pre 
múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie sa z vyššie uvádzaných dôvodov obmedzuje na viac-menej 
konzultačnú činnosť. Stagnácia aktivít v oblasti organizácie a realizovania konferencií, seminárov, 
workshopov prehlbuje izolovanosť múzeí SR, čo samozrejme v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňuje 
aktivity v oblasti záchrany, ochrany a sprístupňovania technického kultúrneho dedičstva. 
V oblasti prezentačnej činnosti sa v roku 2016 STM venovalo rozpracovaniu zámerov nových výstav, obnove 
expozícií, pričom v prípade štatutárnych výstav väčšieho rozsahu nedošlo z dôvodu nedostatku financií k 
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finalizácii zámerov. Realizovaných však bolo množstvo sprievodných podujatí, vo viacerých prípadoch za 
významnej sponzorskej pomoci.  
Záujem verejnosti o expozície, výstavy a sprievodné podujatia STM a jeho pobočiek je adekvátny ponuke. 
Návštevnosť má viacročne mierne stúpajúcu tendenciu. 
Špecifiká starostlivosti a prezentácie zbierok dejín techniky (veľkorozmernosť, materiálová a konštrukčná  
rôznorodosť, otázky spôsobu prezentácie atď.) si vyžadujú rádovo vyššiu finančnú podporu, než aká je na 
technické kultúrne dedičstvo vynakladaná.      
 
Z hodnotenia dosiahnutých ekonomických výsledkov možno konštatovať, že plnenie kontraktu na bežné 
výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu je plnené 132,10 %. Schválený kontrakt v objeme 880 023 € bol 
po rozpočtových opatreniach upravený na 1 162 941 €.  Čerpaný bol vo výške 1 162 941 €.  
Kontrahované výdavky vo výške 876 023€ na výkon základných odborných  činností podľa zákona 
č.206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty  boli čerpané vo výške 
1 158 941 €, čo je plnenie na 132,30 %. 
Kontrahované výdavky vo výške 4 000 € na vedecko-výskumnú činnosť boli čerpané vo výške 4 000 € 
s podielom 100,00 %. 
Rozpočtované vlastné výnosy v kontrakte vo výške 150 000 € boli čerpané v objeme 181 987 €. Na oblasť 
tvorby vlastných výnosov zo vstupného malo negatívny vplyv rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky o voľnom vstupe návštevníkov v prvé nedele v mesiaci aj v roku 2016. 
Strata na tržbách zo vstupného  nebola so strany zriaďovateľa kompenzovaná, predstavuje hodnotu  
28 913,70 €. 
V celkovom hospodárskom výsledku vykazuje Slovenské technické múzeum zisk vo výške 28 672 €, pri 
výnosoch celkom 1 899 376 € a čerpaných nákladoch v objeme 1 870 704 €, čo je zlepšenie hospodárskeho 
výsledku oproti roku 2015, kedy sme vykázali stratu -97 492 €. Kladný vplyv na finančnú situáciu mali 
schválené žiadosti o Rozpočtové opatrenia v závere roka.  
Negatívom je stále poddimenzovaný rozpočet  ‒  transfer zo štátneho rozpočtu v kategórii osobných 
nákladov, a to aj v nadväznosti  na vybudovanie VTC pre deti a mládež v roku 2013, otvorenie NKP Skladu 
soli Solivaru Prešov v decembri 2015. Mzdové náklady – 4 pracovníci VTC, 9 pracovníkov Sklad soli Solivar 
Prešov – a ďalšie súvisiace náklady nemôžu byť pokryté navýšením kontraktu oproti roku 2015 o 88 930 €. 
 V návrhu východísk štátneho rozpočtu na roky 2016 – 2018 STM Košice vyšpecifikovalo nevykryté potreby 
na rok 2016 v požadovanom objeme 282 997 €. V tom je zahrnutá aj kategória Tovary a služby, kde 
dochádza medziročne k nárastu nákladov, a to tak v súvislosti s rekonštrukciou a otvorením Skladu soli 
v Solivare Prešov, ako aj rozsiahlym majetkom, ktorý Slovenské technické múzeum spravuje. Viacero 
objektov je v nevyhovujúcom stave, niektoré až v havarijnom stave. Riešenie tohto problému je odsúvané 
pre nedostatok finančných prostriedkov. 
Ďalším negatívom je aj nevyriešené vybavenie interiéru ako aj celkového dizajnového riešenia Skladu soli 
v Solivare Prešov. V decembri 2015 bola skolaudovaná a odovzdaná do užívania NKP Sklad soli. Táto je však 
bez interiérového vybavenia, čo do značnej miery znižuje potenciál či už počtu návštevníkov, ako aj 
celkového využitia NKP Sklad soli.  
Výška priemernej mzdy na pracovníka dosiahla v Slovenskom technickom múzeu k 31. 12. 2016 úroveň vo 
výške  683,3 €, čo je hlboko pod priemer v rámci Slovenskej republiky. 
 
V Košiciach, dňa 20. 2. 2017. 
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                                                                                                                                     Ing. Eugen Labanič 

                                                                                                                                      generálny riaditeľ 


