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Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
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Web stránka:  www.stm-ke.sk 
 
 
 
  



4 

Hlavné činnosti STM 
- Budovanie a vedecké zhodnocovanie zbierkového fondu šecializovaného na dokumentáciu dejín 

vývoja vedy, techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a podielu Slovenska  
a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky. 

- Zabezpečovanie všestrannej bezpečnosti a odbornej ochrany zbierkových predmetov predovšetkým 
konzervovaním a reštaurovaním, zabezpečovanie odbornej revízie zbierkových predmetov. 

- Riešenie vydeckovýskumných úloh v oblasti svojej špecializácie a spolupráca na vedeckovýskumnej 
činnosti s inými inštitúciami. 

- Sprístupňovanie výsledkov odbornej činnosti, najmä prezentáciou spravovaného zbierkového fondu 
formou expozícií, výstav vo vlastných i cudzích priestoroch, ako aj prostredníctvom publikačnej a 
edičnej činnosti a iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít. 

- Informačná, poradenská činnosť a ďalšie odborné služby v oblasti starostlivosti o vybrané  hnuteľné 
i nehnuteľné technické pamiatky.  

- Budovanie a odborná správa špecializovanej knižnice.  
- Zabezpečovanie a realizácia vedeckých, kultúrno-výchovných, kultúrno-spoločenských, odborných  

a vzdelávacích aktivít a podujatí súvisiacich so základným poslaním a špecializáciou múzea. 
- Zabezpečovanie edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti v súlade s poslaním a špecializáciou 

múzea. 
 

  
 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. 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 so 
špecializáciou na dokumentáciu súvisiacu s rozvojom vedy a techniky 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 
prostredníctvom stálych expozícií, výstav, edičnej, publikačnej, vzdelávacej a prednáškovej činnosti doma 
i v zahraničí a ďalšími kultúrno-výchovnými aktivitami určenými pre najširšiu verejnosť, vrátane detí 
a mládeže. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na starostlivosť o vybrané nehnuteľné technické 
pamiatky na území SR.  
 
Zabezpečovanie výkonu základných odborných činností 
V roku 2018 bolo v súlade s akvizičnými zámermi jednotlivých zbierok do zbierkového fondu STM 
nadobudnutých 294 evidenčných jednotiek (ev. j.), čo predstavuje 380 ks zbierkových predmetov. 
Ministerstvo kultúry SR  podporilo prioritný projekt Akvizície zbierkových predmetov a nákup knižničných 
fondov STM v roku 2018 účelovou dotáciou v sume 30 000 Eur, zároveň na akvizície formou kúpy disponuje 
múzeum čiastkou 50 000 Eur z rozpočtového opatrenia č. 6 – list MK-1054/2017-341/19609 z 20. 12. 2017. 
Z tohto finančného obnosu bolo k 31. 12. 2018 na akvizície použitých 32 019,- Eur na nadobudnutie 216 ev. 
j. (247 ks) zbierkových predmetov kúpou. Vlastným výskumom bolo nadobudnutých 33 ev. j. (79 ks), darom 
STM získalo 40 ev. j. (49 ks) a prevodom bolo získaných 5 ks zbierkových predmetov. Komisia na tvorbu 
zbierok STM zasadala v roku 2018 4-krát, pričom posúdených celkovo 307  návrhov na nadobudnutie 
predmetov do zbierkového fondu. 
V rámci odbornej evidencie zbierkových predmetov bolo v hodnotenom období vytvorených 781 nových 
prvostupňových záznamov, z toho 54 k prírastkom z roku 2017, 174 záznamov k prírastkom z roku 2018 a 
475 prvostupňových záznamov k depozitom vzácnej kolekcie zubnolekárskej techniky, ktorú STM prijalo do 
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úschovy v mesiaci apríl 2018 . Kurátormi bolo vytvorených 631 nových katalogizačných záznamov, z toho 84 
k prírastkom z roku 2017, 116 k prírastkom z roku 2018, 191 k depozitom zubnej techniky. V ďalších 
prípadoch sú napĺňané ciele postupnej rekatalogizácie v súvislosti s chybami a neúplnosťou elektronickej 
evidencie ako dôsledku konverzií AMIS-ESEZ z obdobia rokov 2008 a 2009. Počas roku 2018 bolo celkovo 
zmenených/doplnených 4 224 katalogizačných záznamov zbierkových predmetov v správe STM. 

Celkovo malo STM k 31. 12. 2018 v ESEZ 4G spracovaných 16 690 prvostupňových záznamov a 17 988 
katalogizačných záznamov zbierkových predmetov, 475 prvostupňových záznamov a 191 katalogizačných 
záznamov nezbierkových predmetov (depozitov). V porovnaní s celkovým objemom zbierkového fondu STM 
je spracovanosť chronologickej evidencie takmer 91 %, katalogizácie 50,2 %. Neúplnosť záznamov, vrátane 
digitálnych obrazových záznamov zbierkových prdmetov je napriek postupnej systematickej rekatalogizácii 
značná. 

V roku 2018 bolo v rámci 5. roku (posledného v päťročnom cykle) komplexnej odbornej revízie zbierkového 
fondu STM formou čiatkových odborných revízií revidovaných celkovo 7 423 ev. j. zbierkových predmetov v 
rámci 6 vykonaných odborných čiastkových revízií. Konkrétne boli fyzicky skontrolované zbierky Doprava 
železničná a lodná – riadna revízia, Baníctvo – riadna revízia a mimoriadna revízia, Geodézia a kartografia – 
mimoriadna revízia, Múzeum Medzev, Strojárstvo a Energetika a Textilné stroje, Elektrotechnika. Revízia 
zbierky Elektrotechnika nebola k 31.12.2018 ukončená. Okrem zbierok v zbierkovom fonde STM bola 
realizovaná mimoriadna revízia depozitov Zubná technika, pričom revidovaných bolo 527 ev. j. tejto 
kolekcie. STM pokračovalo v riešení nezrovnalostí medzi evidenčným a fyzickým stavom zbierkového fondu, 
pričom o opatreniach a čiastkových riešeniach tzv. chýbajúcich zbierkových predmetov informovalo 
múzeum Ministerstvo kultúry SR listom č. 507/2018-STM z 13. 6. 2018.  

V zabezpečení odborného uloženia zbierkových predmetov, na ktorého alarmujúco zlý stav STM 
systematicky Ministerstvo kultúry SR upozorňuje, nenastalo v roku 2018 žiadne zlepšenie. Neúnosná 
situácia s depozitármi a opakovane zamietané návrhy prioritného projektu "Velkoplošný depozitár a 
konzervátorské dielne v STM-Múzeu letectva v Košiciach" prinútila STM vypracovať náhradný plán riešenia 
neodkladných problémov s trvalým odborným uložením zbierkových predmetov v správe STM. V mesiaci 
máj 2018 STM žiadalo listom č. 468/2018-STM Ministerstvo kultúry SR v rámci žiadosti o rozpočtové 
opatrenie aj na zriadenie depozitára v objekte Sklad č. 2. Letisko Košice - Airport Košice, a. s. Žiadané 
financie vo výške 78 982 Eur by pokryli náklady na sanáciu objektu o využiteľnej podlahovej ploche 633,5 
m2, ďalej náklady na bezpečnosť objektu, vybavenie mobiliárom, vybavenie manipulačnou technikou, 
označenie zbierkových predmetov RFID a sťahovanie zbierkových predmetov z najviac nevyhovujúcich 
depozitárov v sídle STM. Žiadosť nebola schválená a v mesiaci november 2018 STM podalo návrh 
prioritného projektu na rok 2019 "Zriadenie centrálneho depozitára Slovenského technického múzea" s 
požadovanou dotáciou 78 982 Eur s detailne spracovaným zámerom alternatívneho riešenia situácie s 
priestormi pre trvalé odborné uloženie zbierkových predmetov v správe STM. 

V roku 2018 sa situácia výrazne opäť zhoršila opäť v prípade zbierky Hutníctvo. Dňa 30. 5. 2018 bolo zistené 
zatopenie depozitára určeného pre trvalé odborné uloženie 2 257 ev. j. predmetnej zbierky, množstvo 
pomocného materiálu k histórii HUKO Košice (VSŽ) a dokumentácii pamiatok hutníckej výroby na 
Slovensku. Ide o jeden z tzv. pivničných depozitárov, zaradený medzi prioritami na vysťahovanie, keďže 
priestory nespĺňajú nároky na depozitár a ani nie je možné ich nárokom na priestory určené na trvalé 
odborné uloženie zbierkových predmetov prispôsobiť. Z dôvodu zlého technického stavu budov došlo v 
roku 2018 k poškodeniu zbierkového predmetu z kolekcie historických vozidiel zo zbierky Strojárstvo, ktoré 
je trvalo umiestnené v STM-Múzeu letectva v Košiciach (objekt "garáží"). 

V rámci Plánu hlavných úloh STM na rok 2018 bolo riešené vybavenie novozriadeného depozitára v 
priestoroch STM-Múzea dopravy v Bratislave.  

V súvislosti s prijatím do dlhodobej úschovy vzácnej zbierky zubnolekárskej techniky, ktorej majiteľom je 
Slovenská komora zubných technikov, STM zriadilo nízkokapacitný dočasný depozitár v priestoroch skladov 
v administratívnej budove múzea v Košiciach.  

Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov bolo realizované prevažne vlastnými prostriedkami.  
V hodnotenom období bolo pracovníkmi konzervátorských a reštaurátorských dielní STM, na pracoviskách 
Hlavná ul., Košice a STM-Múzeum letectva v Košiciach ošetrených celkom 150 zbierkových predmetov, z 
toho 3 predmety dodávateľsky. 42 zbierkových predmetov bolo ošetrených v rozsahu reštaurovania a 108 
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predmetov konzervovaných. Dodávateľsky bolo v roku realizovaná III. etapa reštaurovania lietadla L-40 
Meta Sokol, III. etapa reštaurovania Remorkér Šturec a pokračovalo reštaurovanie zbierkového predmetu 
Automobil nákladný Csepel D 350. Z náročných viacetapovitých prebiehajúcich prác v rámci odborného 
ošetrenia zbierkových predmetov pokračovalo reštaurovanie lietadla Il-18, ktoré STM získalo v roku 2014 
ako dlhodobú výpožičku (99 rokov), pričom v roku 2018 pokračovali práce na reštaurovaní interiéru lietadla 
a riadiacich prvkov pilotnej kabíny. Pokračuje tiež reštaurovanie vrtuľníka Mi-8 získaného darom v roku 
2016 z Ukrajiny, konkrétne ošetrenie vonkajšieho plášta a renovácia nástreku, priebežne práce na lietadle 
Mig-15.  

V rámci odbornej metodickej činnosti bolo dňa 5. 6. 2018 v spolupráci so SNM-Muzeologickým kabinetom 
realizované stretnutie dokumentátorov múzeí Košického a Prešovského kraja. Obsahom bola odborná 
diskusia k aktuálnym problémom múzejnej dokumentácie. V súlade s poslaním STM boli na základe 
požiadaviek múzeí, iných inštitúcií, ale aj súkromných osôb poskytované konzultácie, najmä  
k otázkam odborného posúdenia a starostlivosti o pamiatky technického charakteru. V dňoch 6. a 7. 12. 
2018 STM realizovalo odborný seminár k téme dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v 
zbierkach dejín techniky v múzeách v SR. V troch tematických blokoch bolo počas dvoch dní postupne 
prezentovaných 12 príspevkov spracovaných múzejníkmi pôsobiacimi v odbornej Komisii pre zbierky dejín 
techniky ZMS, pričom všetky parciálne naplnili tému odborného programu a v globále priniesli prehľad o 
múzejne zdokumentovanej problematike úrovne vedy, vybraných odvetví techniky, dopravy, priemyslu a 
výroby v Československu 1918 ‒ 1992. Z konferencie bol vydaný zborník v tlačenej forme, je prístupný aj 
online. 
V rámci prezentačnej činnosti v roku 2018 STM prevádzkovalo 30 expozícií, z toho 1 interaktívnu 
špecializovanú expozíciu vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež v Košiciach a špecializované 
zariadenie Planetária v Košiciach. Expozície, s výnimkou expozícií v STM-Múzeu letectva v Košiciach, sú 
verejnosti sprístupnené celoročne.  
V rámci expozičnej činnosti bola realizovaná čiastočná reinštalácia expozície Vývoj písacích strojov, 
započatá bola reinštalácia časti expozície Z dejín fyziky na Slovensku – Hrací kabinet. Reinštalácie menšieho 
rozsahu prebehli aj v expozícií cestnej dopravy v STM-Múzeu letectva v Košiciach, expozícii Počiatky 
letectva do roku 1945 ‒ časť dioráma Messerschmitt a v  STM-Múzeu dopravy v Bratislave. V STM-Múzeu 
dopravy v Bratislave bola zriadená oddychová zóna, tzv. herňa pre rodiny s deťmi. V kaštieli Budimír bol 
realizovaný "histoircký kabinet" s inštaláciou prírastku dobového nábytku. V rámci scháoleného prioritného 
projektu "Expozícia Zubnolekárskej techniky" bola v priebehu roka 2018 realizované transport zbierky z 
Modrého Kameňa do sídla STM, zriadenie dočasného depozitára pre úschovu predmetov, identifikáciu a 
fotodokumentáciu celej zbierky, čiastočne elektronická evidencia, spracované námet a libreto, scenár 
expozície, realizované verejné obstarávania na práce súvisiace s realizáciou expozície. Predbežný termín 
otvorenia expozície je v mesiaci apríl 2019. V rámci realizácie I. etapy prioritného projektu "Československé 
letectvo / Letectvo na Slovensku", bolo v závere roka 2018 realizované verejné obstarávanie na stavebné 
úpravy hangáru - miesta realizácie expozície. V mesiaci november 2019 bol Ministerstvu kultúry SR 
predložený návrh na II. etapu tohto projektu ‒ realizáciu expozície. 
V rámci výstavnej činnosti STM v hodnotenom období sprístupnilo 54 výstav. Vo vlastných priestoroch 48, z 
toho 5 vlastných a 3 reprízy vlasntých výstav, 26 prevzatých, 4 výstavy boli realizované v spolupráci a 10  
dovezených výstav.  Návštevnosť expozícií a výstav realizovaných v múzeách a pobočkách STM v roku 2018 
predstavovala 81,2 % z celkovej návštevnosti STM.  
Z vlastných výstavných pojektov STM v roku 2018 sprístunilo výstavy "Nový Solivar prezident Masaryk" a 
"100 rokov lodiarstva v Československu a na Slovensku". Výstava Nový Solivar prezident Masaryk bola 
sprístupnená 28. 6. 2018 v objekte Sklad soli v NKP Solivar v Prešove. Sprístupnenie výstavy 100 rokov 
lodiarstva v Československu a na Slovensku v rámci pripomenutia 100. výročia vzniku ČSR bola sprístupnená 
28. 11. 2018 v STM-Múzeu dopravy v Bratislave.  
V cudzích priestoroch sa v roku 2018 STM prezentovalo výstavami 12 patróni – Ochrancovia vedy, techniky 
a remesiel, výstavou Čaro bakelitu, výstavou Technické kreslenie a Vojna cez objektív. Výstava Čaro bakelitu 
bola vyvezená do Českej republiky a prezentovaná je v Národnom technickom múzeu v Prahe v rámci aktivít 
k 100. výročiu vzniku ČSR. V spolupráci so Slovenským inštitútom v Moskve a Veľvyslanectvom Ruskej 
Federácie v Bratislave bola do Ruska vyvezená výstava Vojna cez objektív (dvojrozmerná), ktorá bola 
sprístupnená od mesiaca september vo Vladivostoku, následne v Moskve.  
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V rámci mobility zbierok boli zbierkové predmety z fondu STM prezentované aj na výstavách 
a prezentačných podujatiach iných organizácií. Celkovo bolo v roku 2018 iným inštitúciám zapožičaných 319  
zbierkových predmetov, z toho 206 v rámci putovných výstav STM.  
V rámci prezentačnej činnosti sa múzeum venovalo aj príprave sprievodných podujatí rôzneho charakteru. 
V roku 2018 bolo realizovaných 679 aktivít výchovno-vzdelávacieho a kultúrno-spoločenského charakteru s 
návštevnosťou 20 264 osôb. Dominantný podiel na týchto aktivitách majú programy v planetáriu STM, 
špecializované programy vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež a aktivity pripravené v rámci 
podujatí ako Noc múzeí a Týždeň vedy a techniky. 

Čo sa týka návštevnosti, ako jedného z merateľných ukazovateľov prezentačnej činnosti múzea, v roku 
2018 navštívilo STM 107 937 osôb, z toho 87 673 osôb expozície a výstavy a 20 264 osôb  sprievodné 
podujatia. Celkový počet neplatiacich návštevníkov bol 40 048. Návštevníkov do 18 rokov ako dôležitá 
skupina, ktorú múzeum oslovuje bolo v sledovanom období 37 147 čo  predstavuje 34,5 %-ný podiel v 
návštevnosti. 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 12 191 osôb.  
 
Vedeckovýskumná činnosť 
V rámci vedeckovýskumnej činnosti bolo v hodnotenom období riešených 7 interných úloh zameraných na 
hutníctvo a baníctvo (objekty banskej ťažby a železiarskej výroby); strojárstvo (strojárske meradlá); fyzika 
(fyzikálne pomôcky – medziinštitucionálna úloha); doprava železničná (staničné dopravné prostriedky); 
doprava lodná (remorkér Šturec); priemyselný dizajn (bakelit). V mesiaci september 2018 zasadal Kabinet 
pre dejiny vied a techniky STM, na ktorom boli posúdené priebežné výsledky riešenia úloh a schválené témy 
nových vedeckovýskumných úloh na ďalšie obdobie.  
Základný výskum vo všetkých odboroch dokumentovaných STM je realizovaný priebežne, a to najmä  
v súvislosti so selekciou potenciálnych muzeálií a následne akvizičnou činnosťou, pri odbornom 
zhodnocovaní zbierkových predmetov, ako aj pri odbornom ošetrovaní zbierkových predmetov.  
 
Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov 
V rámci projektu Ministerstva kultúry SR, zameraného na sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti 
prostredníctvom kultúrnych poukazov, bolo v hodnotenom období na návštevu STM uplatnených 15 662 
kultúrnych poukazov.  

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea v roku 2018 

Kategória údajov Vykazovaný rok 2018 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie – počet prír. čísiel 18 401 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie – počet kusov 35 804 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č.   294 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov   380 

Úbytok zbierkových predmetov - vyraďovanie – počet ev. j. 0 

Úbytok zbierkových predmetov - vyraďovanie – počet ks  0 

Celkový počet elektronicky skatalogizovaných zbierkových predmetov – ev. č. 17 988 

Počet novovytvorených záznamov o zbierkových predmetoch a depozitoch elektronicky 631 

Počet rekatalogizovaných záznamov o zbierkových predmetoch elektronicky  4 224 

Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov  150 

z toho dodávateľsky komplexne 3 

Celkový počet expozícií 30 

z toho nové expozície: 0 

Celkový počet výstav v priestoroch múzea 48 

z toho 

vlastné 5 

v spolupráci 4 

prevzaté 26 

dovezené zo zahraničia 10 

reprízy vlastných výstav 3 

Výstavy v iných inštitúciách 6 

z toho vyvezené v zahraničí 3 

Celkový počet výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských (sprievodných) podujatí: 679 
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Kategória údajov Vykazovaný rok 2018 

Celkový počet návštevníkov 107 937 

z toho 
expozície a výstavy 87 673 

kultúrno-vzdelávacie podujatia 20 264 

Bežný transfer rok 2018 v Eur 1 195 047 
Vlastné výnosy a tržby /vstupné a  prenájom/ v Eur 257 211  

  
Podrobné hodnotenie naplnenia kontraktom stanovených cieľov a ich ukazovateľov je obsahovou súčasťou 
bodu 3. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia. 
 
 

 
 3. CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
  

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a STM uzatvorili dňa 19.12.2017 kontrakt pod číslom MK- 
-4859/2017-341/17190 na rok 2018. 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) zabezpečenie udržateľnosti projektov implementovaných v rámci Regionálneho operačného programu 

– Prioritná os 3 a Prioritná os 7, 
d) sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 
 

  Stručné hodnotenie úloh vyplývajúcich z kontraktu 
V roku 2018 STM realizovalo všetky činnosti vyplývajúce z poslania múzejnej inštitúcie.  
 
Stanovený kontrakt v objeme 1 195 047 € bol po vykonaní rozpočtových opatrení v priebehu roka čerpaný 
vo výške 1 467 526 €, čo je plnenie vo výške 125,00 %. 
 
Projekt – výkon základných odborných múzejných  činností, príloha č. 3a vo výške 1 047 247 €, bol čerpaný 
vo výške 1 238 945 €, čo je plnenie na 118,30 %. 
Projekt – vedecko-výskumná činnosť, príloha č. 3b vo výške 3 000 €, bol čerpaný vo výške 3 000 €, čo je 
plnenie na 100,00 %. 
 
Výdavky hradené z tržieb a výnosov stanovené kontraktom v objeme 170 000 € činili   185 405 €, čo je 
plnenie na 109,06 %. 
 
V zmysle článku IV. kontraktu, body 2 a 5 – sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti 
prostredníctvom kultúrnych poukazov boli vyzbierané kultúrne poukazy v hodnote  15 662 €. 

  
 
Členenie Výdavky celkom Z prostriedkov ŠR Z tržieb a výnosov       

kontrakt skutočnosť kontrakt skutočnosť 

 
Spolu 600 – bežné výdavky 

 
1 394 919 

 
1 195 047 

 
1 467 526 

 
170 000      

 
185 405 

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

 
624 329 

 
         986 348      

 
1 238 945 

 
170 000 

 
185 4058 

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

 
3 000 

 
        3 000 

 
 3 000 
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V zmysle čl. III. kontraktu, odst. 4 Ministerstvo kultúry SR vydalo rozpočtové opatrenia v roku 2018: 

 - podľa odseku 2 na bežné výdavky, prvok 08S0106                               146 517     

 - podľa odseku 2 na bežné výdavky, prvok 08T0103                                           102 000 

 - podľa odseku 2 na bežné výdavky, prvok 08T0105                                       10 000 

 - podľa odseku 2 na bežné výdavky, prvok 08T010E                                              
 

40 000 

  Spolu bežné výdavky:                                                                              298 517 

 -podľa odseku 2 na kapitálové výdavky, prvok 08T010E   25 000 

-podľa odseku 2 na kapitálové výdavky, prvok 08T0106     20 000 
-podľa odseku 2 na kapitálové výdavky, IA výstavba haly v Múzeu 

letectva v Košiciach   
1 020 000 

 
-podľa odseku 2 na kapitálové výdavky, IA rekonštrukcia OST  
 

           66 330                      

  Spolu kapitálové výdavky: 1 131 330 

 
 3.1  Činnosti organizácie – plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov  

 
V kontrakte na rok 2018 uzatvorenom medzi Ministerstvom kultúry SR a STM na poskytovanie verejných 
služieb a realizáciu činností boli definované nasledovné merateľné ukazovatele, ktoré uvádzame aj s 
reálnym plnením: 
 
a) výkon základných odborných činností 
 
1. Nadobúdanie zbierkových predmetov 
Kontraktom stanovený ukazovateľ: 50 ks zbierkových predmetov 
Reálne plnenie:  
 
 

 380 ks zbierkových predmetov 

2. Odborná evidencia zbierkových predmetov  
Kontraktom stanovený ukazovateľ: chronologická evidencia 50 záznamov 

katalogizácia 253 záznamov 
Reálne plnenie: chronologická evidencia  781 nových záznamov, z toho 228 k 

zbierkovým predmetom STM 
katalogizácia 631 nových záznamov, z toho 200 k zbierkovým 
predmetom STM 
rekatalogizácia 4 224 záznamov 

 
3. Odborná ochrana a bezpečnosť zbierkových predmetov 
Kontraktom stanovený ukazovateľ: odborná revízia 5 zbierok 
Reálne plnenie: odborná revízia 8 zbierok v správe STM (6 revízií) a 1 revízia 

depozitov 
 
Kontraktom stanovený ukazovateľ: odborné ošetrenie konzervovaním 80 ks zbierkových predmetov 

odborné ošetrenie reštaurovaním 3 ks zbierkových predmetov 
Reálne plnenie: komplexne odborne ošetrených  150 ks zbierkových predmetov,  

z toho 42 reštaurovaním 
 

4. Prezentačná činnosť  
Kontraktom stanovený ukazovateľ: sprístupňovať 29 expozícií, VTC a planetárium 

zabezpečiť realizáciu 1  vlastnej výstavy 
vydanie 2 edičných titulov 
20 výchovno-vzdelávacích aktivít   
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návštevnosť 85 000 návštevníkov 
Reálne plnenie: v prevádzke 29 expozícií, z toho 5 sezónne; VTC a planetárium 

5 vlastných výstav, 3 reprízy vlastných výstav, 4 výstavy v iných 
inštitúciách 
vydané 4 tituly v rámci edičnej činnosti  
671 výchovno-vzdelávacích aktivít 
107 937  návštevníkov, z toho 87 673 návštevníkov expozícií a 
výstav, 20 264 návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích 
podujatí 
 

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

poskytovanie konzultačnej činnosti, vrátane prevádzkovania 
špecializovanej knižnice 

Reálne plnenie: realizované 2 odborné podujatia 
poskytovaná konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany 
hnuteľných a nehnuteľných pamiatok technického charakteru, 
prevádzkovaná špecializovaná knižnica 

 
 
b) vedecko-výskumná činnosť 
 
1. Realizácia vedeckovýskumnej činnosti 
Kontraktom stanovený ukazovateľ: zabezpečiť práce na 7 vedeckovýskumných úlohách 

vydať 1 edičný titul ako výstup VVČ 
Reálne plnenie: riešených 7 vedeckovýskumných úloh 

1 edičný výstup z VVÚ v štádiu prípravy 

 
Podrobné hodnotenie výkonu základných odborných činností v Slovenskom technickom múzeu 
 
V priebehu roka 2018 boli aktivity realizované v súlade s úlohami definovanými v Pláne hlavných úloh STM 
na rok 2018, ktorý vychádza jednak z kontraktu uzatvoreného medzi MK SR a STM na rok 2018,  
a jednak sleduje naplnenie dlhodobých cieľov múzea. 
 

 BUDOVANIE A ODBORNÁ SPRÁVA ZBIERKOVÉHO FONDU 
 
Akvizičná činnosť 
Akvizičná činnosť STM bola pre rok 2018 podporená účelovou dotáciou Ministerstva kultúry SR vo výške  
30 000 Eur, zároveň malo STM k dispozícii 50 000 Eur z RO MK SR č. 6 z 20. 12. 2017. Komisia pre tvorbu 
zbierok STM zasadala v mesiacoch február, máj, júl a november 2018. Predmetom prvého zasadnutia KTZ 
bolo prehodnocovanie hodnôt zbierkových predmetov podaných na riešenie Škodovej komisie STM v rámci 
realizácie opatrení vyplývajúcich z nezrovnalostí medzi evidenčným a fyzickým stavom zbierkových 
predmetov v zbierkach Elektrotechniky, Geodézie  a kartografie a Letectva zistených pri odbornej 
komplexnej revízii zbierkového fondu STM v cykloch 2010 – 2013 a 2014 – 2018. Na 2., 3. a 4. zasadnutí KTZ 
posúdila spolu 307  návrhov na nadobudnutie predmetov do zbierkového fondu. V hodnotenom období 
bolo do zbierkového fondu STM nadobudnutých 294 ev. j. prírastkov, čo predstavuje 380 ks zbierkových 
predmetov v nadobúdacej hodnote 46 967 Eur. Na nadobudnutie predmetov formou kúpy bolo použitých 
32 019 Eur.  
Akvizičná činnosť je veľmi negatívne ovplyvnená problémami s priestormi pre trvalé odborné uloženie 
zbierkových predmetov, ale aj nemožnosťou zaručiť adekvátnu odbornú starostlivosť o potenciálne 
nadrozmerné zbierkové predmety. Nedoriešené ostávajú zámery výmeny zbierkových predmetov medzi 
STM (Su 22M4K, zastúpené v zbierke Letectvo v 3 variantách) a Leteckým múzeom Kunovice v Českej 
republike (Let L-410, dopravné lietadlo vyrábané od r. 1971). STM má záujem o tento typ lietadla v 
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súvislosti s prípravami expozície Československé letectvo. Taktiež zatiaľ s negatívnym výsledkom ostávajú 
početné iniciatívy na získanie lietadla L-39 Albatros. Po odstúpení VHÚ od prísľubu prevedenia konkrétneho 
stroja z Letiska Sliač do správy STM sa múzeum snažilo o prevoz neregistrovaného lietadla z priestorov 
Leteckej fakulty TUKE, no nároky zo strany súčasného vedenia fakulty sú neadekvátne. Nenapredujú tiež 
zámery postupného  nadobudnutia viacerých exemplárov historických vozidiel – depozitov súkromných 
osôb prezentovaných v STM-Múzeu dopravy v Bratislave. Akvizičná činnosť v sledovanom obodbí však 
priniesla aj mnoho pozitívneho v početných historicky a dokumentačne hodnotných prírastkoch do 
zbierkového fondu. Z akvizícií významných pre komplexnosť zbierkového fondu alebo inak významných pre 
jednotlivé zbierky možno uviesť prototyp leteckého motora vyvíjaný v Považských strojárňach, 
monokulárny ďalekohľad Henry-Cerf zo zač. 20. stor, obrazové hodiny z roku 1820, polyoramu panoptikum 
z roku 19860, súčasné písacie stroje pre nevidiacich zn. Tatrapoint, motocykel Tatran 125, "pokusný" 
letecký piestový motor z Považských strojární z roku 1937, kolekciu technických kuriozít a ďalšie. 
 
Tab. 1: Prírastky zbierkového fondu Slovenského technického múzea v Košiciach v roku 2018 

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 3 3 3 3 - - - - - - - - 490,- 490,- 

Baníctvo Ba 2 3 - - 1 2 1 1 - - - - 80,- 0,- 

Ba-Solivarníctvo Ba-S 5 5 1 1 1 1 3 3 - - - - 1365,- 620,- 

BA- Cest. doprava DB-D 76 77 72 73 - - 3 3 1 1 - - 8380,- 5180,- 

BA – Žel. a lod. dop.  DB-Z 21 71 4 4 10 55 6 11 1 1 - - 4273,- 690,- 

Eelektrotechnika E, D 31 49 13 28 2 2 15 18 1 1 - - 1675,- 1235,- 

Foto-kino Fo 31 33 31 33 - - - - - - - - 1970,- 1865,- 

Fyzika Fy 15 15 7 7 8 8 - - - - - - 1270,- 185,- 

Geod. a kartografia Geo 16 17 6 6 - - 10 11 - - - - 2410,- 170,- 

Hodinártsvo Ho 32 32 28 28 3 3 - - 1 1 - - 5095,- 4645,- 

Hutníctvo Hu 4 4 4 4 - - - - - - - - 295,- 295,- 

Chémia Ch 4 4 3 3 1 1 - - - - - - 470,- 420,- 

Kováčstvo Ko 2 2 2 2 - - - - - - - - 320,- 320,- 

Letectvo L 12 19 8 15 4 4 - - - - - - 8034,- 7774,- 

Múzeum Medzev Mm 1 1 - - - - 1 1 - - - - 20,- 0,- 

Priem. dizajn Pd 9 9 9 9 - - - - - - - - 655,- 575,- 

Rôzne R 1 7 1 7 - - - - - - - - 2500,- 1000,- 

Strojárstvo Str 15 15 12 12 2 2 - - 1 1 - - 6225,- 5225,- 

Kanc. stroje Ks, Po 14 14 12 12 1 1 1 1 - - - - 1440,- 1330,- 

S P O L U : 294 380 216 247 33 79 40 49 5 5 - - 46967,- 32019,- 

 

 

   
Letecký motor konštrukčne vyvinutý v Považských strojárňach (prvý pokus o zavedenie výroby  

leteckých motorov na Slovensku), 1949 ‒ 1955 
Počítač Robotron A 5130, NDR,  

80.roky 20. stor.  
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Polyorama panoptikum, optická hračka a  11 obrázkov mesta  

a krajiny, Francúzsko,  1820 ‒ 1850  
Obrazové hodiny s hracím mechanizmom,  

Viedeň, 1800 ‒ 1830 

     

Motocykel Tatran S-125, Považské strojárne v Považskej Bystrici, 1968 Automobil ŠKODA 1203 – sanitka, TAZ Trnava, 1983 

 

Komisia pre tvorbu zbierok STM odporučila nadobudnúť do zbierkového fondu Prístavný remorkér ZVOLEN  
z roku 1946, postavený v pražskej lodenici Antropius, slúžil v bratislavskom prístave  
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Ručný mixér, Česko, zač. 20. stor. Lúpač jabĺk BONANZA, zariadenie bolo vyrobené a patentované okolo r. 1880 
 firmou GOODELL Co. BONANZA Mountain New Hampshire, USA 

 
Odborná evidencia 
Zbierkový fond STM obsahuje 18 401 ev. j., čo predstavuje 35 804 ks zbierkových predmetov. Odborná 
evidencia zbierkových predmetov je realizovaná prostredníctvom elektronického katalogizačného systému 
ESEZ 4G. V priebehu hodnoteného obdobia bolo vytvorených 781 provostupňových záznamov a 631 
katalogizačných záznamov. Okrem zbierkových predmetov múzeum pristúpilo k elektronickej evidencii 
predmetov kultúrnej hodnoty v úschove, v rámci čoho bolo vytvorených 475 prvostupňových záznamov  
a 191 skrátených katalogizačných záznamov. V rámci systematickej rekatalogizácie, ktorou sú postupne 
odstraňované najmä chyby v elektronickej evidencii z obdobia prechodu z Amis na Esez, bolo 
prepracovaných 4 224 záznamov. Celkovo malo STM k 31. 12. 2018 v ESEZ 4G 17 988 katalogizačných 
záznamov k zbierkovým predmetov a 191 katalogizačných záznamov k depozitom. Pre Fotoarchív ‒ časť 
zbierkové predmety bolo vyhotovených 425 digitálnych obrazových záznamov nových prírastkov do 
zbierkového fondu STM a 527 obrazových záznamov depozitov. V hodnotenom období nebolo doriešené 
uplatnenie "konzervátorského modulu" v rámci ESEZ 4G, čo je zapríčinené nevyhovujúcou výpočtovou 
technikou kurátorov a konzervátorov-reštaurátorov STM.  

 

Odborná revízia zbierkového fondu 
V roku 2018 plynie posledný rok päťročného cyklu komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu STM.  
V súlade s Plánom komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu STM bolo formou čiatkových odborných 
revízií revidovaných celkovo 7 423 ev. j. zbierkových predmetov v rámci 6 vykonaných odborných 
čiastkových revízií. Konkrétne boli fyzicky skontrolované zbierky Doprava železničná a lodná – riadna revízia, 
Baníctvo – riadna revízia a mimoriadna revízia, Geodézia a kartografia – mimoriadna revízia, Múzeum 
Medzev, Strojárstvo a Energetika a Textilné stroje, Elektrotechnika. Revízia zbierky Elektrotechnika nebola k 
31.12.2018 ukončená. Okrem zbierok v zbierkovom fonde STM bola realizovaná mimoriadna revízia 
depozitov Zubná technika, pričom revidovaných bolo 475 ev. j. tejto kolekcie. STM pokračovalo v riešení 
nezrovnalostí medzi evidenčným a fyzickým stavom zbierkového fondu, pričom o opatreniach a čiastkových 
riešeniach tzv. chýbajúcich zbierkových predmetov informovalo múzeum Ministerstvo kultúry SR listom č. 
507/2018-STM z 13. 6. 2018. Priebežne boli riešené nedostatky zistené pri odborných revíziách a 
odporúčania čiastkových odborných revíznych komisií. Výkon odborných revízií komplikujú podmienky 
odborného trvalého uloženia zbierkových predmetov a veľmi postrádaná technológia sofistikovanejšieho 
označenia (napr. RFID).  
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Odborné uloženie zbierkových predmetov 
O pretrvávajúcich nevyhovujúcich podmienkach pre trvalé odborné uloženie zbierkových predmetov STM 
pravidelne zriaďovateľa informuje. Aj Návrh optimalizácie odborného trvalého uloženia zbierok v správe 
STM z roku 2013, spracovaný na základe detailnej analýzy podmienok v existujúcich depozitároch potvrdil, 
že jediným konštruktívnym riešením daného problému je výstavba nového veľkokapacitného depozitára, 
resp. adaptácia vyhovujúceho objektu na moderný depozitár. STM každoročne predkladá v rámci návrhov 
na prioritné projekty Ministerstvu kultúry SR zámer "Vybudovanie veľkoplošného depozitára  
a konzervátorské dielne v STM-Múzeu letectva", no bez úspechu. Ako náhradné dočasné riešenie bol v I. 
polroku 2018 v rámci žiadosti o mimoriadne rozpočtové opatrenie Ministerstvu kultúry SR predložený 
zámer využitia Skladu č. 2 vo vlastníctve Letisko Košice - Airport Košice, a. s. na zriadenie veľkokapacitného 
depozitára. Na sanáciu objektu s podlahovou plochou 633 m2, zabezpečenie, vybavenie mobiliárom, 
manipulačnú techniku, sťahovanie zbierkových predmetov a ich označenie RFID múzeum predložilo 
podrobný rozpočet vo výške 78 982 Eur. Na žiadosť zriaďovateľ nereagoval. V mesiaci november 2018 STM 
podalo návrh prioritného projektu na rok 2019 "Zriadenie centrálneho depozitára Slovenského technického 
múzea" s požadovanou dotáciou 78 982 Eur s detailne spracovaným zámerom alternatívneho riešenia 
situácie s priestormi pre trvalé odborné uloženie zbierkových predmetov v správe STM. K chronickým 
problémom pribudlo poškodenie predmetov zo zbierky Hutníctvo trvalo uložených v tzv. pivničnom 
depozitári v sídle STM. K zatopeniu odpadovou vodou došlo 30. 5. 2018, o podrobnostiach bola vecne 
nadriadená sekcia Ministerstva kultúry SR informovaná podrobnejšou správou v liste č. 515/2018  
z 13. 6. 2018. Len pripomíname, že akútne STM potrebuje riešiť depozitárne riestory pre zbierkové 
predmety "dočasne" umiestnené v suterénnych priestoroch od roku 2012/2013 v súvislosti so zrušením 
depozitárov v objekte Košice, Hlavná 90 pri budovaní Vedecko-technického centra pre deti mládež. Ide 
prioritne o predmety zo zbierok Hutníctvo, Geodézia a kartografia, Kováčstvo, ďalej predmety taktiež 
"dočasne" umiestnené v zónach s prístupom návštevníkov, predmety z prenajatého objektu "Tlačiareň"  
a veľkorozmerné predmety z hangáru č. V v STM-Múzeu letectva, ktorý bol taktiež z dôvodu akútneho 
nedostatku iných priestorov využívaný na "dočasné" uloženie veľkorozmerných predmetov a v súvislosti s 
prípravou hangáru na expozíciu Československé letectvo v rámci prirotného projektu "Československé 
letectvo / Letectvo na Slovensku - I. etapa" bol v roku 2018 vysťahovaný. 

V rámci úloh zadefinovaných v Pláne hlavných úloh STM na rok 2018 bolo roku 2018 riešené vybavenie 
depozitára zriadeného pre "malé" zbierkové predmety v STM-Múzeu dopravy v Bratislave. Okrem toho bol 
v hodnotenom období vyčlenený a skromne zariadený  tzv. dočasný depozitár v objektoch skladu v 
administratívnej budove STM pre odborné uloženie predmetov zo zbierky zubnolekárskej techniky, ktorú 
STM prevzalo 19. 4. 2018 do dlhodobej úschovy. 
Chronické problémy s trvalým odborným uložením zbierkových predmetov v správe STM sú zásadnou 
prekážkou v každej ďalšej odbornej činnosti a neustálym odkladaním ich riešenia exponenciálne narastajú. 
Ohrozené sú zbierkové predmety aj v niektorých expozičných priestoroch z dôvodu zlého technického stavu 
budov, príkladom je v mesiaci november 2018 poškodenie zbierkového predmetu zbierky Strojárstvo, 
kolekcia historické vozidlá v dôsledku zamákania stien a opadávania kusov omietky, ďalej z dôvodu 
nedostatku financií neriešenie vybraných prípadov exteriérovo prezentovaných veľkorozmerných 
zbierkových predmetov napr. v Múzeum dopravy v Bratislave a v Múzeu letectva v Košiciach.   
 

 ODBORNÁ OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU 
 

V rámci odborného ošetrovania zbierkových predmetov bola činnosť realizovaná na pracoviskách v sídle 
STM a v STM-Múzeu letectva v Košiciach.  Konzervátorské a reštaurátorské práce vykonávali 4 zamestnanci 
v sídle, z toho 1 dlhodobo PN  a 2 zamestnanci v STM-Múzeu letectva. Vlastnými prostredkami bolo 
komplexne odborne ošetrených 147 zbierkových predmetov, z toho na 11 práce pokračujú aj v roku 2019. 

Dodávateľsky bolo zabezpečené odborné ošetrenie 3 zbierkových predmetov. Zo zbierky Letectvo: lietadlo 
L-40 Meta Sokol, pričom ide o viacetapovité reštaurovanie riešené v spolupráci s OZ ProMuzeum a 
vyslúžilými letcami. V kokpite lietadla boli doplnené do palubnej dosky rôzne prístroje, napr.  hodiny AŠCH-
1, rádiostanica Hradišťan. Skompletizovaný bol motor a doplnený agregátmi kompresor, dynamo. Motor 
bol namontovaný do motorových loží lietadla. Externe tiež pokračovalo odborné ošetrenie automobilu 
Csepel D-352 zo zbierky Doprava – cestná. V rámci prioritných projektov bola realizovaná II. etapa 
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reštaurovania remorkéru Šturec " Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec". Reštaurovanie tejto lode aj nad rámec 
podpory z prioritného projektu je realizované za výraznej pomoci občianskeho združenia Slovenský 
plavebný kongres, Klubu ochrany technických pamiatok a praxujúcich študentov SPŠ dopravnej, Kvačalova 
ul. v Bratislave. Práce na prioritnom projekte reštaurovania lode boli pod supervíziou KPÚ.  

Nedostatok odborne spôsobilých konzervátor-reštraurátorov so špecializáciou na kov a drevo, a najmä na 
prácu so zbierkovými predmetmi technického charakteru spôsobuje pre STM vážny problém pri 
personálnom zabezpečení tejto základnej odbornej činnosti.    

  

Reštaurovanie, konzervovanie 

 

Počet ks Fin. náklady v Eur 

konzervovanie reštaurovanie 

Vlastnými prostriedkami 108 39 8 248,26 

Dodávateľsky 0 3 *25 821,92 

Spolu 150 34 070,18 

* V tom 25 000 Eur II. etapa reštaurovania remorkéru Šturec "Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec"; 280 Eur reštaurovanie lietadla L-40 Meta Sokol;  
541,92 Eur čiastočné reštaurovanie zbierkového predmetu cestnej dopravy v zbierke DB-D. 

 

V súlade s Plánom konzervovania a reštaurovania na rok 2018 bolo ošetrenie zbierkových predmetov 
realizované v nasledovnom rozsahu /počty ev. j./:  

Astronómia 
A 

Baníctvo 
Ba 

Baníctvo-Solivarníctvo 
Ba -S 

Doprava cestná 
DB-D 

Doprava železničná a lodná 
DB-Z 

4 4 3 1 4 

Elektrotechnika 
E, D 

Foto-kino 
Fo 

Fyzika 
Fy 

Geodézia 
Geo 

Hutníctvo 
Hu 

Hodinárstvo 
Ho 

E 1D 3 0 8 8 9 10 

Chémia 
Ch 

Kancelárske stroje 
Ks 

Kováčstvo 
Ko 

Letectvo 
L 

Múzeum Medzev 
Mm 

Priem. dizajn 
Pd 

0 3 15 35 0 0 

Polygrafia 
Po 

stavebníctvo 
St 

Strojárstvo 
Str 

Textilné stroje 
Ts 

Vodohospodárstvo 
Vo 

depozity 
Zubná technika 

X 

0 0 0 0 0 39 

 

V I. polroku 2018 boli spracované zámery komplexnej renovácie historických vozidiel Praga Golden a Praga 
Lady zo zbierky cestnej dopravy trvalo umiestnených v STM-Múzeu dopravy v Bratislave. V rámci návrhov 
prioritných projektov na rok 2019 v mesiaci november 2018 predložilo STM MK SR zámer komplexného 
odborného ošetrenia jedinečného historického vozidla Praga Golden. Ide o vzácne vozidlo patriace do 
najvyššej kategórie v Československu vyrábaných osobných automobilov. Už vo svojej dobe patrilo k veľmi 
zriedkavým vozidlám, vyrábaným na zákazku a aj z tohto dôvodu sa ich zachovalo veľmi málo. Spolu s 
exemplárom zo zbierkového fondu STM je známych len 8 ks týchto automobilov (sú započítané všetky 
vozidlá, vrátane nepojazdných a nekompletných). Do zbierkového fondu Slovenského technického múzea 
bolo historické vozidlo Praga Golden získané kúpou v roku 2003 za 350 000 SKK a je umiestnené a 
prezentované v nálezovom stave v expozícii STM-Múzea dopravy v Bratislave. 

 

Z náročnejšieho odborného ošetrenia vlastnými prostriedkami spomenieme reštaurovanie pokračovanie v 
reštaurovaní kolekcie modelov a makiet riečnych lodí, rádií z 1. pol. 20. stor, etapovité reštaurovanie 
vrtuľníka Mi-8 získaného v roku 2016. Veľká pozornosť bola tiež venovaná odbornému ošetreniu zbierky 
zubnej techniky, ktorej majiteľom je Slovenská komora zubných technikov, prijatej do dlhodobej úschovy v 
mesiaci apríl 2018, pričom väčšina predmetov-depozitov bude vystavená v pripravovanej expozíxcii histórie 
zubno-technickej techniky v sídle STM. Taktiež systematicky pokračovalo viacetapové reštaurovanie lietadla 
Il-18, v rámci ktorého sa konzervátori STM, aj spomocou praxujúcich študentov Leteckej fakulty TUKE, 
venovali prácam najmä v interiéri nákladného priestoru a reštaurovaniu riadiacich prvkov pilotnej kabíny.  
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Výsledky ošetrenia makety (modelu) OL 800 Rossija 

     

Pred a po ošetrení rádio Philips, 40. roky 20. stor. 

   

Nástenné hodiny Kienzle, 20. stor. 
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Z prebiehajúceho reštaurovania vrtuľníka Mi-8 nadobudnutého v roku 2016 

       

Stĺpik riadenia lietadla IL-18, 1960 ‒ 70 

     

Stav remorkéru Šturec v roku 2014,  v roku 2018 pred náterom v rámci II. etapy reštaurovania (október 2018) 

    

 

    

Detaily a stav remorkéru Šturec v decembri 2018 
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 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
V súlade s kontraktom na rok 2018 bolo riešených 7 vedeckovýskumných úloh. Oproti Plánu 
vedeckovýskumnej činnosti STM do roku 2018 nebolo pokračované v riešení vedeckovýskumnej úlohy 
Výpočtová technika v bývalom Československu, z dôvodu rozviazania pracovného pomeru s jej riešiteľom. 
 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 

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

scenár výstavy 

Fyzikálne pomôcky v zbierkach STM a MŠaP Mgr. Ďuricová 2017 – 2019 dejiny techniky katalóg (fontés) 

Remorkér Šturec Mgr. Goduš 2017 – 2019 dejiny techniky 
štúdia 

(monografia) 
Staničné dopravné prostriedky na prepravu 
batožín (Od rudly po multikáru) 

Mgr. Habáň 
 

2017 – 2019 dejiny techniky publikácia 

Čaro bakelitu – katalóg Ing. Klíma 2017 – 2018 dejiny techniky katalóg 

Projekčná technika v zbierkovom fonde STM Ing. Majerník 2017 – 2019 dejiny techniky katalóg (fontés) 

Objekty banskej ťažby a železiarskej výroby na 
východnom Slovensku  

Ing. Lobodová 
M. Jahodová 

2017 – 2019 dejiny techniky štúdia 

 
V mesiaci september 2018 bolo realizované zasadnutie Kabinetu pre dejiny vied a techniky, v rámci 
programu boli posúdené priebežné výsledky riešených úloh. Z dôvodov materskej dovolenky spoluriešiteľky 
úlohy Fyzikálne pomôcky v zbierkach STM a MŠaP bolo k 31. 12. 2018 riešenie prerušené a riešiteľke z STM 
schválená nová téma vedeckovýskumnej úlohy na rok 2019. Oproti časovým plánom sa z dôvodu zaťaženia 
inými pracovnými úlohami v roku 2018 posunulo finálne doriešenie úlohy Čaro bakelitu ‒ katalóg a úlohy 
Staničné dopravné prostriedky na prepravu batožín (Od rudly po multikáru). Zároveň boli posúdené  
a schválené nové témy vedeckovýskumných úloh na roky 2019/2020 ‒ 2022. 
 
Publikačná činnosť pracovníkov múzea v roku 2018 
Monografie a ich náklad: 
Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, 132 s.  
ISBN 978-80-972513-5-2, náklad 150 kusov 
Kapitoly z vedeckej monografie: 
BENKO, E.: Poledniak – osobnosť strojárstva. In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 13-27, 
ISBN 978-80-972513-5-2. 
ĎURICOVÁ, M.: Fyzika za prvej republiky. In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 80-91, 
ISBN 978-80-972513-5-2. 
GODUŠ, M.: Storočná tradícia stavby lodí na Slovensku. In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 58-70, 
ISBN 978-80-972513-5-2. 
JAHODOVÁ, M.: Umelecký kováč a zvonolejár Alexander Buchner (1884 – 1975). 
In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 71-79, 
ISBN 978-80-972513-5-2.   
MAJERNÍK, M.: Letom svetom s FLEXARETOM. In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 108-118, 
ISBN 978-80-972513-5-2. 
ONDREJÁK, P.: Prvý pokus o výrobu ľahkého piestového motora na Slovensku. 
In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 7-12, 
ISBN 978-80-972513-5-2. 
SEMANOVÁ, M.: Prepeličia odysea. In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 119-122, 
ISBN 978-80-972513-5-2. 
TAKÁČ, P.: Geodetická technika Srb a Štys, dokumentácia tovární presnej mechaniky a  optiky v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea. 
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In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 100-107, 
ISBN 978-80-972513-5-2. 
TILLOVÁ, V.: Vývoj a výroba písacích strojov na území bývalého Československa.  
In.: Veda a technika v období Československa. 
Zbierky dejín techniky IV. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky v múzeách na Slovensku. Zborník 
príspevkov z odborného programu IV. Zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS. Košice 2018, s. 37-47, 
ISBN 978-80-972513-5-2. 
 
Články v odbornej tlači: 
ONDREJÁK, P.: Reštaurovanie riadiacej páky lietadla Il-18.  Múzeum, 64, 2018, č. 2, s. 64 – 65 
ONDREJÁK, P.: Záhadný motor – prvý pokus o výrobu pomocného leteckého motora na Slovensku. Múzeum, 64, 2018, č. 4, s. 23 - 24   
KLÍMA, L. a kol.: Čaro bakelitu.  Československý časopis pro fyziku, sv. 68, 2018, č. 5, s. 314 - 320  
ŠULLOVÁ, Z.: Vízie a trendy vs. realita v múzeách na Slovensku na príklade Slovenského technického múzea. In Kultúrne dedičstvo pre všetkých! 
Knižnice 2018. Vydala Slovenská asociácia knižníc, Bratislava, 2018. ISBN 978-80-972135-1-0. s. 6 - 13.  
 
Popularizačné články:  
ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ, J.: Oslávili sme 70. výročie vzniku Slovenského technickéhomúzea. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 1-3 
LOBODOVÁ, D.: Huta Karol Vlachovo. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 3  
LOBODOVÁ, D.: Nerastné bohatstvo Slovenska a  montánne dedičstvo – Košice 2018. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 4 
ĎURICOVÁ, M.: Cena Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s.4  
ĎURICOVÁ, M.: Dnes by ste ich v školách hľadali márne. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 6  
BENKO, E.: Niečo o „ zubatých „ kolesách. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 4 – 5 
BENKO, E.: Zraz veteránov v Košiciach 2018 aj s našou účasťou. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 16  
HLÁVKOVÁ, J.: Naša knižnica. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 5  
HABÁŇ, P. – FRIEDRICHOVÁ, A.: Autom na výlet. Z výstavy v Múzeu dopravy v Bratislave. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 6 
HUSKA, E.: Na Mlynských nivách. 30 autentických drevených lavíc doslúžilo – búranie Autobusovej stanice a Múzeum dopravy. Aktuálne, 11, 2018, 
roč. 11, s. 7 
HUSKA, E.: Prezentácia mince Carolina v Múzeu dopravy. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 7 
FRIEDRICHOVÁ, A.: Študuj dopravu. Kam po skončení základnej školy. Zaujímavé podujatie v Múzeu dopravy. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 8  
FRIEDRICHOVÁ, A.: Noc literatúry 2018 po prvýkrát v Múzeu dopravy. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 8  
GODUŠ, M. – PÍŠ, E.: Slnovrat na Dunaji. Remorkér Šturec – deň otvorených dverí. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 8 
ONDREJÁK, P.: Aj volant z IL – 18 si vyžaduje odbornú ruku reštaurátorov. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 8  
ONDREJÁK, P.: Neznámy motor „ Šauman „ v Múzeu letectva. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 9 
ŠLÁVKA, Ľ.: Nultý ročník memoriálu Luboša Nováka. Modelári v Múzeu letectva.Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 9  
TILLOVÁ, V.: Známi spisovatelia a ich písacie stroje. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 10 
DUCHOŇ, M.: Nový Solivar Prezident Masaryk. Prvá solivarská výstava. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 11  
VAŠČÁKOVÁ, D.: Po stopách soľnobanských baníkov. Počas múzejnej noci v Solivare. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 11 
TAKÁČ, P.: Slovenský poklad – najstaršie opálové bane na svete. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 11 
JAHODOVÁ, M.: Za aké vynálezy vďačíme ženám? Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 12  
JAHODOVÁ, M.: Folklór v kováčskom umení. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 14 
SEMANOVÁ, M.: 45 rokov od posledného pristátia človeka na Mesiaci. Venované pamiatke Eugene Andrewa Cernana ( 1934-2017). Aktuálne, 11, 
2018, roč. 11, s. 13 
SEMANOVÁ, M.: ZKP – I. opäť doma! Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 14  
ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ, J. – NIŽNÍKOVÁ, L. – PÁLOVÁ, J.: Byť zvedavým a chcieť vedieť viac. Cieľ nedeľných múzejných popoludní. Aktuálne, 11, 
2018, roč. 11, s. 15 
NIŽNÍKOVÁ, L.: Návštevnícky poriadok – vtipne a kultúrne. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 16  
DROZD, P.: Varím, varím, ale jesť nebudem. Ako lektor Peter počas Noci varil a varil soľ. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 16 
DROZD, P.: Kto chce, nájde si k nám cestu. Aktuálne, 11, 2018, roč. 11, s. 16 
 
Recenzie: 

HÁJEK, M.: Letecké turbokompresorové motory v československom, českom a slovenskom priemysle /ISBN 978-80-972513-4-5/ 

LOBODOVÁ, D.: Námet a libreto k expozícii  „ Československé letectvo“  
LOBODOVÁ, D.: Výstava – 100. rokov lodiarstva v Československu a na Slovensku 
LOBODOVÁ, D.: Výstava –Nový Solivar Masaryk 
LOBODOVÁ, D.: Námet expozície  –  Zubnolekárska technika 
LOBODOVÁ, D.: Ideový zámer – Kabinet kuriozít 
 
Rukopisy (nepublikované príspevky): 
ĎURICOVÁ, M.: Týždeň vedy a techniky 2017 
HÁJEK, M.: Letisko Košice (pre  Flight revue) 
HÁJEK, M.: Začiatky leteckej dopravy na Slovensku po vzniku ČSR  (pre Flight revue ) 
ŠULLOVÁ, Z.: Digitalizácia a STM – Múzeum letectva v Košiciach  
ŠULLOVÁ, Z.: Veda technika v období Československa. Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky múzeí  
na Slovensku (Pre Pamiatky a múzeá) 
Iné: 
Abstrakty a Postery 
HÁJEK, M. – ŠULLOVÁ, Z.:  Messerschmitt Bf-109 G-14/AS restored. Slovenské technické múzeum, Košice, 2018. [poster] 
HUSKA, E.  – ŠULLOVÁ, Z.: Restoration of the tugboat Šturec. Slovenské technické múzeum, Košice, 2018. [poster] 
KLÍMA, Ladislav – ŠULLOVÁ, Zuzana: The Magic of Bakelite. "Bakelit Story". Slovenské technické múzeum, Košice, 2018. [poster] 
Odborné knižné publikácie 
HABÁŇ, P. – DÍTE, T.: Poľné fľaše. Trnava 2018, 160 s., ISBN 978-80-970061-2-9 
Katalóg 
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BÉREŠ, D. – KLÍMA, L. – MAJERNÍK, M. : Človek fotografický. Košickí fotografi v medzivojnovom období 1918 – 1938. Košice 2018, s. 72, ISBN 978-
80-89093-51-9  
BÉREŠ, D. – KLÍMA, L. – MAJERNÍK, M. : Človek fotografický. Košickí fotografi v medzivojnovom období 1918 – 1938. Košice 2018, s. 72, ISBN 978-
80-89093-51-9 

Libretá 
HÁJEK, M. – ŠULLOVÁ, Z.: Československé letectvo. 
ŠULLOVÁ, Z.: Zubnolekárska technika (Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi).  
Scenáre 
DUCHOŇ, M.: Nový Solivar prezident Masaryk. 
GODUŠ, M.: 100 rokov lodiarstva v Československu a na Slovensku. 
TILLOVÁ, V.: Reinštalácia expozície Vývoj písacích strojov. 
ĎURICOVÁ,M.: Reinštalácia Hracieho kabinetu expozície Z dejín fyziky na Slovensku.  

 
Odborná metodická činnosť 
V rámci odbornej metodickej činnosti bolo v spolupráci s Muzeologickým kabinetom SNM realizované 
"stretnutie" dokumentátorov múzeí Košického a Prešovského kraja. Moderovaná diskusia určená najmä pre 
odborných zamestnancov múzeí zodpovedných za vedenie odbornej dokumentácie v zmysle platnej 
legislatívy (zákon č. 206/2009 Z. z. v platnom znení a výnos č. MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení) 
sa uskutočnila v sídle STM dňa 5. 6. 2018/. 
V dňoch 6. a 7. decembra 2018 sa v sídle Slovenského technického múzea v Košiciach uskutočnilo jedno z 
podujatí realizovaných pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Na verejnom odbornom 
programe v rámci IV. zasadnutia odbornej Komisie pre zbierky dejín techniky (ďalej len Komisie), zriadenej v 
roku 2014 a pracujúcej pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku, a zároveň Slovenského technického múzea 
sa stretli kurátori, historici a dokumentátori z 5 múzeí na Slovensku uchovávajúcich v rámci spravovaných 
zbierkových fondov aj zbierky v kategórii dejiny techniky. V troch tematických blokoch bolo počas dvoch dní 
postupne prezentovaných 12 príspevkov spracovaných múzejníkmi pôsobiacimi v odbornej komisii, pričom 
všetky parciálne naplnili tému odborného programu a v globále priniesli prehľad o múzejne 
zdokumentovanej problematike úrovne vedy, vybraných odvetví techniky, dopravy, priemyslu a výroby v 
Československu 1918 ‒ 1992. 
 
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: 
Zodpovedný Žiadateľ Téma Počet 

konzultácií  

Majerník, M.; 
Bieľaková, L; 
Šullová, Z. 

CVTI SR, Bratislava J. M. Petzval /výroba dokumentárneho cyklu Svetoznámi 
slovenskí vedci: Rande s Jožkom/ 

5 

Klíma, L.; Dulka, Ľ.; 
Šullová, Z. 

CVTI SR, Bratislava J. Murgaš /výroba dokumentárneho cyklu Svetoznámi 
slovenskí vedci: Rande v éteri/ 

5 

Semanová, M.; 
Šullová, Z. 

CVTI SR, Bratislava I. Textorisová /výroba dokumentárneho cyklu Svetoznámi 
slovenskí vedci: Rande v Belkou/ 

3 

Takáč, P.; Šullová, Z.  CVTI SR, Bratislava S. Mikovíni /výroba dokumentárneho cyklu Svetoznámi 
slovenskí vedci/ 

2 

Jahodová, M. Múzeum v Zemplínskych Hámroch identifikácia predmetov  – kováčstvo 1 

Jahodová, M. Tekovské múzeum v Leviciach vyzuváky ako produkt umeleckého kováčstva 1 

Jahodová, M.; 
Lobodová, D. 

rod. Demeterova kováčska dielňa v Kurimy pri Bardejove 1 

Semanová, M. RTVS Kozmický inkubátor – prepeličie vajíčka v kozme 2 

Semanová, M.; 
Šullová, Z. 

Krajská hvezdáreň v Prešove Alexej Duchoň a prvé planetárium v Prešove 3 

Lobodová, D. p. Novický identifikácia predmetov z bronzu, lótova mierka 1 

Majerník, M. Slovenské banské múzeum v B. Štiavnici vežové hodiny 1 

Klíma, L.;  Dulka, Ľ. Vysoká škola výtvarných umení Bratislava 
Doc. PhDr. Z. Kolesár 

Tesla VRÚSE o histórii dizajnu spotrebnej elektroniky   2 

Benko, E. J.Čechová – súdny znalec hodnoty historických mlynských zariadení 2 

Benko, E. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši  dokumentácia k A. Stodolovi 3 

Benko, E. Technická univerzita Košice   Doc. Vojtko drevené bicykle 1 

Benko, E. akad. arch. T. Haviar úzkokoľajové železnice vo väzbe na firmu K. Poledniak 1 

Klíma, L. Štátna vedecká knižnica v Košiciach osobnosti Košíc 2 

Tillová, V. SNM-Spišské múzeum v Levoči písací stroj Mignon (odborný opis a určenie hodnoty)  2 

Klíma, L.; Majerník, 
M. 

Východoslovenské múzeum v Košiciach fotografické techniky 4 

Tillová, V.; Dulka, Ľ., Východoslovenské múzeum v Košiciach veda a technika v kontexte Košice 1918 - 1938 / zrod 2 
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Zodpovedný Žiadateľ Téma Počet 
konzultácií  

E.Benko  metropoly východného Slovenska 

Majerník, M. UCMT Trnava,  K. Syládiová hodinárstvo v Trnave (diplomová práca)  1 

Benko, E. Súkromná materská škola Créme de la 
Créme Košice  

K. Poledniak - zrod strojárskej firmy, stavebné objekty fi 
Poledniak 

3 

Benko, E. p. Vico   výroba bicyklových pedálov v ČSSR 2 

Takáč, P. NTM Praha  geodetické prístroje  3 

Lobodová, D Ing. arch. Eva Bellakova, PhD. história železiarenských zariadení  2 

Lobodová, D Ing. Tunega – Štátny archív Košice história nožiarstva v Štóse  2 

Lobodová, D Eva Buchnerová  vlastnícke vzťahy k objektom firmy Buchner na Bankove 1 

Jahodová, M. PhDr. Arne Mann, CSc. rómski kováči na východnom Slovensku (Gelnica) 1  

Semanová, M. Zvonimir Drvar, Belehrad, Chorvátsko planetárium - odborná konzultácia   1 

Semanová, M. Planetárium  Kecskemét, Maďarsko, László 
Szücs 

poskytnutie informácií o planetáriu v STM 1 

Ďuricová, M. Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany meteorológia a chemické vybavenie laboratória v 19. storočí  
pre pripravovanú expozíciu venovanú Gregorovi Friesenhofovi  

1 

Hájek, M. VHÚ-VHM Piešťany stav lietadla L-39 v Malackách, možnosti odborného ošetrenia 10 

 
Vzdelávacia činnosť 
 
Pedagogická činnosť 
Hájek Miroslav, Ing. / Letecká fakulta Technickej univerzity Košice / letecká avionika (teória, 12 hodín) / 
letecké inžinierstvo (praktická výučba M7; počet hodín:  160 hodín) 
Šivecký Alojz / Letecká fakulta Technickej univerzity Košice / odbor letecké inžinierstvo (praktická vyučba 
M7; počet hodín:  160 hodín) 
Klíma Ladislav, Ing. / Fakulta umení Technickej univerzity Košice / odbor: priemyselný dizajn (počet hodín: 
98 ) 
 
Účasť na odborných podujatiach 

Aktívna účasť na odborných podujatiach 
 Spracovaná a prezentovaná  tematika Odborné podujatie 

Šullová, Z. Vízie a trendy vs. realita v múzeách na Slovensku Kultúrne dedičstvo pre všetkých! Knižnice 2018. 
Bratislava, 2. – 3. 10. 2018 

Hájek, M.  Hájek, M. - Šullová, Z.: Messerschmitt Bf-109 G-14/AS restored 28th Annual MUT Meeting, Brno, Czech Republic,  
14 – 16  November 2018 
 

Huska, E.  Huska, E. - Šullová, Z.: Restoration of the tugboat Šturec 

 Klíma, L. - Šullová, Z. : The Magic of Bakelite. "Bakelit Story" 

Huska E.  Múzeum vodnej dopravy v Bratislave - Prvý  krok ku premene 
Zimného prístavu  

konferencia  ČR a SR Téma: „100 let - proměny  
měst“,  Valtice, ČR,  22. - 24. 3. 2018. 

M.Majerník Letom svetoms Flexaretom Veda a technika v období Československa, Košice, 
6. ‒ 7. 12. 2018 

E.Benko Poledniak ‒ osobnosť strojárstva Veda a technika v období Československa, Košice, 
6. ‒ 7. 12. 2018 

V.Tillová Vývoj a výroba písacích strojov na území bývalého 
Československa 

Veda a technika v období Československa, Košice, 
6. ‒ 7. 12. 2018 

Ing.Pavol Takáč Geodetická technika Srb a Štys 
Dokumentácia tovární presnej mechaniky a optiky 
v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea  

Veda a technika v období Československa, Košice, 
6. ‒ 7. 12. 2018 

Ďuricová Martina Fyzika za prvej republiky Veda a technika v období Československa, Košice, 
6. ‒ 7. 12. 2018 

Magdaléna Semanová 
 

Prepeličia odyssea Veda a technika v období Československa, Košice, 
6. ‒ 7. 12. 2018 

Monika Jahodová Umelecký kováč a zvonolejár Alexander Buchner (1884 – 1975) Veda a technika v období Československa, Košice, 
6. ‒ 7. 12. 2018 

Martin Goduš Storočná tradícia stavby lodí na Slovensku Veda a technika v období Československa, Košice, 
6. ‒ 7. 12. 2018 

Ernest Huska Protilietadlové pozorovateľne 2. sv. vojny v centre Bratislavy Fortifikačné systémy na území Bratislavy od 
praveku po 2. svetovú vojnu, Bratislava, 5. 12. 
2018 

 

Pasívna účasť na odborných podujatiach  
 Názov Miesto, Termín 

Peter Ondreják, Ladislav Klíma, Erik Benko Slovensko a I. svetová vojna Košice, 22. – 23. 2. 2018 

Jana Pálová Zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a 
vzdelávanie v múzeách, ZMS 

Bratislava, 26. – 27. 2. 2018 

Ladislav Klíma, Marián Majerník Historické fotografické techniky  Košice, 28. 3. 2018 
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Ernest Huska, Martin Goduš Oldimer Show /zraz historických vozidiel  Budapešť, 13. 4. 2018 

Pavol Takáč, Dagmar Lobodová Nerastné bohatstvo a montánne dedičstvo /okrúhly 
stôl 

Košice, 17. 5. 2018 

Martina Ďuricová Šport a polympijské hnutie v múzejnej dokumentácii 
/konferencia 

Bratislava, 22. 5. – 23. 5. 2018 

pracovníci úseku odborných činností STM  Stretnutie dokumentátorov Košického a Prešovského 
kraja /moderovaná diskusia 

Košice, 5. 6. 2018 

Martina Ďuricová, Monika Jahodová, Lenka 
Tóthová, Zuzana Šullová, Ernest Huska 

Valné zhromaždenie ZMS Banská Bystrica, 3. 5. 2018 

Ernest Huska, Martin Goduš Rendez 2018 /zraz historických železničných vozidiel Bratislava, 16. 6. 2018 

Pavol Takáč, Monika Jahodová, Viera Tillová, 
Marián Majerník, Ernest Huska, Martin Goduš, 
Anastázia Friedrichová, Pavel Habáň, Gabriela 
Szaboová 

Festival múzeí Slovenska Bratislava, 18. – 19. 6. 2018 

Zuzana Šullová MuseumNext /konferencia Londýn, 18. – 21. 6. 2018 

Ernest Huska Umenie a elegancia /zraz historických vozidiel Tomášov, 24. 6. 2018 

Dagmar Lobodová Deň baníkov, geológov a energetikov Novoveská Huta, 29. 8. 2018 

Ernest Huska, Martin Goduš IV. Fórum Dunajského fondu Bratislava, 21. 9. 2018 

Erik Benko, Ľubomír Dulka, Ladislav Klíma, 
Marián Majerník, Viera Tillová 

Osvetľovacia technika v múzeách Košice,  8. 10. 2018 

Jana Pálová pracovná cesta - pre nepočujúcich v Children´s 
Museum, Tel Aviv  

Tel Aviv, 28. 10. 2018 

Ľubomír Dulka, Dagmar Lobodová, Pavol Takáč, 
Pavel Habáň 

Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských 
a českých múzeách  

Bratislava – Zimná jazdiareň 
Bratislavského hradu,                       
13. 11. ‒ 14. 11. 2018 

Dagmar Lobodová Prezentácia 3D trendov scenovania a jeho aplikácia v 
múzeách , www.pluggy-project.eu 

Košice, 10. 12. 2018 

Monika Jahodová Objekty s predmetmi kultúrnej povahy. Zásady 
a metódy posudzovania vnútorného prostredia. 

Brno, 14. – 16. 11. 2018  

Dagmar Lobodová, Ladislav Klíma, Peter Drozd, 
Lenka Tóthová, Agáta Grofová, Dana Marciová, 
Pavel Habáň 

Veda a technika v období Československa Košice, 6. ‒ 7. 12. 2018 

 
Ostatná odborná činnosť 
STM je členom Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS), Stredoeurópskej únie technických múzeí (MUT), Slovenskej 
železnej cesty (SŽC), Slovenského plavebného kongresu, oblastnej organizácie Košice-Turizmus a 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, odborné komisie Fondu na podporu 
umenia, Redakčná rada časopisu Múzeum, Redakčná rada zborníka MMB, Slovenská železná cesta, Rada 
riaditeľa SNM-Múzea rusínskej kultúry v Prešove, Komisia pre tvorbu zbierok ÚĽUV-MĽUV, Komisia pre 
tvorbu zbierok SNM-Múzea rusínskej kultúry v Prešove, Komisia pre tvorbu zbierok Lesníckeho  
a drevárskeho múzea Zvolen, Komisia pre tvorbu zbierok Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Komisia 
pamӓtihodností mesta Košice, Hodnotiaca komisia súťaže Etudy z dreva XIV. /Lesnícke a drevárske múzeum 
Zvolen/, Komisia pre zbierky dejín techniky ZMS, Komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS, členstvo  
v Slovenskom distribuovanom múzeu počítačov, Banícky spolok Bratstvo ai. 
 
 

 EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 
V hodnotenom období bola vydaná jedna elektronická publikácia, jeden zborník príspevkov z odborného 
seminára a jedno číslo STM-Aktuálne múzejných novín. Náklady na vydanie edičných titulov boli 2 021,85 
Eur. V hodnotenom období tiež múzeum začalo s vydávaním elektronického newslettera. Drobné tlačené 
propagačné materiály v rozsahu plagát, leták boli vydané ku väčšine realizovaných výstav v priestoroch STM 
a k vybraným výchovno-vzdelávacím a kultúrno-spoločenským podujatiam. 
 
Názov Rozsah Jazyk Náklad Druh titulu 

Letecké turbokompresorové motory v československom, českom a 
slovenskom priemysle (ISBN: 978-80-972513-4-5)  

221 s. slovenský 100 el. publikácia 

Veda a technika v období Československa (ISBN: 978-80-972513-5-2) 132 s. slovenský 150 zborník 

Veda a technika v období Československa (ISBN: 978-80-972513-6-9) 132 s. slovenský - online publikácia 

STM-Aktuálne (č. 11/2018) 12 s. slovenský 300 noviny 

Slovenské technické múzeum 12 s. slovenský ‒ anglický 1000 propagačná 
brožúra 



23 

 EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

 

Expozičná činnosť 

V roku 2018 bolo v STM a jeho pobočkách prístupných spolu 30 expozícií, z toho 1 špecializovaná 
interaktívna expozícia – Vedecko-technické centrum pre deti a mládež. Pre návštevníkov bolo v mesiacoch 
január ‒ apríl a november ‒ december zatvorené STM-Múzeum letectva v Košiciach, taktiež v Múzeu rodiny 
Schusterovej v Medzeve došlo z personálnych dôvodov k prerušeniu návštevníckej prevádzky v mesiaci 
január a jesenných mesiacoch. Ostatné expozície STM boli sprístupnené bez obmedzení.  

 

Názov expozície Adresa Plocha (m
2
) Rok 

Baníctvo Hlavná 88, 040 01 Košice 260 1965 

Umelecké kováčstvo Hlavná 88, 040 01 Košice 67 1965 

Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare Nám. osloboditeľov 4, 080 05 Prešov-Solivar  1 948 2001 
Historické hodiny Kaštieľ Budimír, 044 43 Budimír 6 96 1990 

Oznamovacia elektrotechnika 
Záznam a reprodukcia zvuku a obrazu 

Hlavná 88, 040 01 Košice 
187 

1992 

Písacie stroje Hlavná 88, 040 01 Košice 228 1993 

Úžitkové a ozdobné predmety z kovov Hlavná 88, 040 01 Košice 80 1994 

Z dejín fyziky na Slovensku Hlavná 88, 040 01 Košice 125 1995 
Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 2 760 1999 

Astronómia Hlavná 88, 040 01 Košice 140 2000 

Vývoj železničnej techniky na Slovensku Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 477 2000 

Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945 Letisko Košice, 041 75 Košice 640 2003 

Míľniky slovenského motorizmu v II. pol. 20. stor. Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 1 440 2002 

Vývoj zabezpečovacej železničnej techniky Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 953 2002 

Galéria lietadiel Letisko Košice, 041 75 Košice 3 600 2006 
Letecká prístrojová technika Letisko Košice, 041 75 Košice 640 2006 

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej Štósska 16, 044 25 Medzev 300 2007 

Letecké konštrukcie Letisko Košice, 041 75 Košice 645 2008 

Sieň elektrických výbojov Hlavná 88, 040 01 Košice 150 2008 

Expozícia cestnej dopravy Letisko Košice, 041 75 Košice 600 2008 

Energetické oddelenie Aurela Stodolu Hlavná 88, 040 01 Košice 120 2009 

Fotografická a kinematografická technika Petzvalova 3, 059 01 Spišská Belá 166 2009 

Vývoj geodetickej techniky a kartografie Hlavná 88, 040 01 Košice 205 2009 
Expozícia cestnej dopravy II Letisko Košice, 041 75 Košice 400 2009 

Hutníctvo Hlavná 88, 040 01 Košice 115 2010 

Medzevské hámorníctvo Hámor v Medzeve 120 2010 

Metalurgia v 19. a 20. storočí Hlavná 88, 040 01 Košice 50 2011 

História baníctva na Spiši MEBAC, Nábr. Hornádu 14, 052 01 Spiš. N. Ves 198 2011 

Počiatky letectva do roku 1945 Letisko Košice, 041 75 Košice 645 2013 

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež Hlavná 88, 040 01 Košice 2 000 2013 

Celkový počet expozícií:  30 
 

Z plánovaných aktivít bola realizovaná čiastočná reinštalácia expozície Vývoj písacích strojov v sídelnej 
budove STM. Započaté boli práce na reinštalácii časti expozície Z dejín fyziky na Slovensku – Hrací kabinet. 
Reinštalácia menšieho rozsahu bola realizovaná v expozícii cestnej dopravy v STM-Múzeu letectva v 
Košiciach, kde bola inštalovaná kolekcia depozitov historických bicyklov a v expozícii cestnej dopravy v STM-
Múzeu dopravy v Bratislave, kde došlo k inštalačným zmenám v tzv. autodielni. K menšej reinštalácii došlo 
aj v expozícii Počiatky letectva do roku 1945, časť dioráma Messerschmitt, v STM-Múzeu letectva v 
Košiciach. 
Od mesiaca apríl 2018 sa múzeum intenzívne venovalo príprave expozície zubnolekárskej techniky, ktorej 
realizácia bola podporená účelovou dotáciou v rámci prioritných projektov 2018. V priebehu roka 2018 v 
tejto súvislosti STM realizovalo svojpomocne transport zbierky z Modrého Kameňa, v spolupráci so 
Slovenskou komorou zubných technikov identifikáciu vyše 800 ks predmetov, zriadenie dočasného 
depozitára a jeho vybavenie v sídle STM, odborné uloženie a fotodokumentáciu celej zbierky, ohodnotenie 
výberu predmetov zbierky, spracovanie námetu a libreta, následne scenára expozície a verejné 
obstarávania na práce súvisiace so stavebnými úpravami a realizáciou expozície. Do 31. 12. 2018 boli 
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ukončené úpravy priestorov expozície, výtvarno-priestorové riešenie a vybraný dodávateľ realizácie 
expozície. Termín otvorenia expozície je plánovaný na 12. 4. 2019. 
V súvislosti so zámerom vybudovania expozície Československé letectvo v Hangári č. V v STM-Múzeu 
letectva v Košiciach, ktorého I. etapu podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci prioritných projektov 2018,  
bolo v hodnotenom období dopracované podrobné libreto, podklady pre architektonicko-výtvarné riešenie 
expozície, realizované verejné obstarávanie na vybrané práce súvisiace so sanáciou hangáru  
a priľahlej plochy. Práce značne komplikovala skutočnosť, že STM predmetný hangár používalo na dočasné 
umiestnenie veľkorozmerných zbierkových predmetov, ktoré múzeum plánovalo sťahovať do objektu Sklad 
č. 2 v areáli Letisko Košice – Airport Košice, a. s. predpokladajúc súhlasné stanovisko Ministerstva kultúry SR  
k nášmu zámeru na prenájom tohto objektu za účelom zriadenia depozitára.  V súvislosti so začatím I. etapy 
realizácie expozhície Československé letectvo / Letectvo na Slovensku boli zbierkové predmety z hangáru 
vysťahované a umiestnené prevažne v exteriréri. Je nevyhnutné aj v tejto súvislosti doriešiť otázku 
depozitára pre STM.   
V súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2018 STM realizovalo obnovu osvetlenia v expozícii Letecké 
konštrukcie v hangári č. IV v STM-Múzeu letectva, v STM-Múzeu dopravy v Bratislave v hale B vo výstavných 
priestoroch, v STM-Múzeu Solivar v Prešove v objekte Sklad soli. 
  
Špecializovaná interaktívna expozícia Vedecko-technické centrum pre deti a mládež  
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (VTC), špecializovaná interaktívna expozícia, je v sídle STM v 
prevádzke od septembra 2013, ako jeden z výstupov projektov Košice EHMK 2013. V hodnotenom období 
plynul 5. rok udržateľnosti projektu, pričom problematickým v súvislosti s ukončením ich záručnej doby je 
udržiavanie exponátov vo funkčnom stave. Negatívne tiež hodnotíme nedokončenie celého projektu VTC, v 
rámci ktorého v II. etape mali byť rekonštruované podkrovné priestory objektu s cieľom ich využitia na 
výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity. Zásadným negatívom upustenia od realizácie II. 
etapy VTC je o. i. zlý tepelný komfort objektu, narušenie zámerov v súvislosti s riešením návštevníckych trás 
a zón v objekte múzea. 

 

Návštevnosť interaktívnej expozície VTC 
v roku 2017 

 
Návštevnosť  

v tom 

Výnos (Eur) neplatiaci do 18 rokov 
VTC 9 760 2 057 5 706 12 845 

 

Návštevnosť VTC predstavovalo 30 %-ný podiel na celkovej návštevnosti v sídle STM (expozície, výstavy, 
Planetárium). V porovnaní s rokom 2017 klesla návštevnosť VTC o 16,7 %. 

Pravidelne sú v interaktívnej expozícii VTC realizované sprievodné podujatia, pričom podiel návštevnosti 
týchto výchovno-vzdelávacích aktivít dosiahol 11,3  % z celkovej návštevnosti VTC.  

 

Sprievodné podujatia vo VTC  
v roku 2017 

Stručný popis podujatia Termín Návštevnosť Cieľová skupina 

Valentín vo VTC Podujatie pre dvojice mladších i starších 
návštevníkov a rodiny s deťmi  

14. 2. 2018 16 dvojice návštevníkov  
a rodiny s deťmi 

Hraj sa vo VTC Bezplatné vstupy do VTC  prvé nedele  
v mesiaci 

518 široká verejnosť  
a rodiny s deťmi 

Magneticko-múzejná hodinka Špecializovaný prgram zameraný na 
magnetizmus, jednosmerný prúd  

20. – 28. 3. 2018 161 žiaci IX. ročníka ZŠ  
a študenti SŠ 

Magneticko-múzejná hodinka Špecializovaný prgram zameraný na 
magnetizmus, jednosmerný prúd  

6. – 16. 11. 2018 177 žiaci IX. ročníka ZŠ  
a študenti SŠ 

OPTICKÉ KLAMY  
Špecializovaný výklad  vo VTC zameraný na optiku 
a optické klamy.  

9. októbra 2018 125 
 
Žiaci  9. ročníka a SŠ  
 

DOTKNI SA VEDY 
Špecializovaný výklad  vo VTC pre zrakovo 
postihnutých – Únia nevidiacich Slovenska 

24. novembra 2018 22 
 
návštevníci bez 
rozdielu veku 

MIKULÁŠ VO VTC Podujatie pre rodiny s deťmi 6. december 88 
Široká verejnosť, 
rodiny s deťmi 

Spolu návštevnosť sprievodných podujatí realizovaných vo VTC:           1 107  

 
Podiel sprievodných podujatí na celkovej návštevnosti VTC v roku 2018:   11,3 % 

 

Podiel VTC na celkovej návštevnosti STM (expozície, výstavy, Planetárium), Hlavná ul. Košice v roku 2018: 30 %   

Porovnanie návštevnosti VTC rok 2017 / rok 201787: -16,7  %  
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Výstavná činnosť  

V roku 2018 STM vo svojich výstavných priestoroch sprístupnilo 48 výstav, z toho 5 vlastných a 3 reprízy 
vlastných výstav, 26 prevzatých, 4 výstavy boli realizované v spolupráci a 10  dovezených výstav. 

 V cudzích výstavných priestoroch sa STM prezentovalo prezentovalo výstavou 12 patróni – Ochrancovia 
vedy, techniky a remesiel, ktorá po ukončení v Múzeu špecializovaného školstva v Levoči vo februári 2018 
bola inštalovaná v termíne od 14. 2. 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Od mesiaca september 
STM prezentovalo výstavu Technické kreslenie v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Výstavu 
Čaro bakelitu STM vyviezlo do Českej republiky, kde v Národnom technickom múzeu v Prahe táto výstava 
zahájila cyklus podujatí organizovaných NTM k 100. výročiu vzniku Československa. Do zahraničia STM tiež 
vyviezlo výstavu Vojna cez objektív, ktorá bola v spolupráci so Slovenským inštitútom v Moskve 
prezentovaná vo Vladivostoku a následne v Moskve. 

Z nových štatutárnych výstav bola v objekte Sklad soli v STM-Múzeu Solivar v Prešove dňa 28. 6. 2018 
sprístupnená výstava Nový Solivar prezident Masaryk, ktorá vychádza v podstate zo zámerov  
nezrealizovanej plánovanej expozície do tohto objektu. Výstava prezentuje nový solivarský závod v Prešove, 
ktorý bol nástupníckym závodom po Starom Solivare, od jeho postavenia v roku 1925 až po jeho uzavretie 
v roku 2009. Druhá štatutárna výstava roku 2018 s názvom 100 rokov lodiarstva v Československu a na 
Slovensku, ktorú STM pripravilo k 100. výročiu vzniku Československa, bola sprístupnená 28. 11. 2018 v 
STM-Múzeu dopravy v Bratislave. 

 

 Názov výstavy Miesto inštalácie Trvanie Pôvodnosť Plocha v m2 

1. Čaro bakelitu Košice, STM do 15. 1.  2018 vlastná 169 

2. Industrálny motív v kresbe Ľ. Felda a J. R. 
Stehlíka 

Sp. N. Ves, MEBaC 
do 31. 1. 2018 vlastná 62 

3. Svet akvarelu Prešov, STM-Múzeum Solivar do 15. 2. 2018 dovezená 100 
4. Spoznajte vozidlá s príbehom! Cestujte v 

čase s Volkswagen Slovakia 
Bratislava, STM-Múzeum dopravy 

do 30. 3. 2018 prevzatá 800 

5. Igráček 
 

Košice, STM 
do 7. 4. 2018 dovezená 104 

6. Autom na výlet alebo iné radosti 60-tych 
rokov 

Bratislava, STM-Múzeum dopravy 
do 30. 6. 2018 repríza 500 

7. Dr. Štefan Butkovič, CSc. Prešov, STM-Múzeum Solivar do 31. 12. 2018 repríza 20 

8. Čarnica 60. výročie vzniku Košice, STM do 15. 1. 2018 prevzatá 169 

9. János Sütö – Nádhera prírody a krása 
Slovenska 

Košice, STM 
26. 1. – 4. 3. dovezená 269 

10. Tatry na historických fotografiách Sp. N. Ves, MEBaC 7. 2. – 14. 3. v spolupráci 267 

11. Alexander Luczy – Tulák hôr Sp. N. Ves, MEBaC 14. 2. – 31. 3. prevzatá 62 
12. Výtvarné krídlo – Červený kláštor Prešov, STM-Múzeum Solivar 20. 2. – 4. 4. prevzatá 100 

13. József Galamb, Henry Ford a Ford model T Bratislava, STM-Múzeum dopravy 28. 2. – 25. 5. dovezená 200 

14. Svet akvarelu Košice, STM 9. 3. – 8. 4. dovezená 269 

15. Poľovnícke trofeje Sp. N. Ves, MEBaC 15. 3. – 6. 4. prevzatá 267 

16. Baníctvo v Smolníku Košice, STM 18. 4. – 3. 6. v spolupráci 104 

17. Bez nich by to nešlo... 
 Portréty fekálnych vozidiel 

Bratislava, STM-Múzeum dopravy 
19. 4. – trvá prevzatá 1000 

18. Miloš Greisel - Živor medzi nebom  a 
peklom 

Košice, STM 
27. 4. – 15. 6. prevzatá 269 

19. Radosť, farba, tvar Prešov, STM-Múzeum Solivar 3. 5. – 31. 5. prevzatá 100 

20. Očami detí Prešov, STM-Múzeum Solivar 9. 5. – 31. 5. prevzatá 100 

21. V modrom   
 

Sp. N. Ves, MEBaC 
15. 5. – 30. 6. prevzatá 62 

22. Duchovné inšpirácie Prešov, STM-Múzeum Solivar 31. 5. – 1. 7. dovezená 100 

23. Slovenské opálové bane  Košice, STM 
8. 6. – 15. 8. v spolupráci 104 

24. Wolfgang von Kempelen – Bratislavský Da 
Vinci 

Bratislava, STM-Múzeum dopravy 
14. 6. – 30. 9. prevzatá 220 

25. Kočovná galéria  Košice, STM 22. 6. – 27. 7. prevzatá 165 

26. Nový Solivar prezident Masaryk Prešov, STM-Múzeum Solivar 28. 6. – trvá vlastná 100 

27. ČÍNSKY GRAFICKÝ PLAGÁT Košice, STM 5. – 31.10 prevzatá 269 

28. 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKEJ POŠTOVEJ 
ZNÁMKY 

Košice, STM 26. 10. – 31. 12. v spolupráci 152 
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 Názov výstavy Miesto inštalácie Trvanie Pôvodnosť Plocha v m2 

29. FEDOR VICO – VÝSTAVA KRESLENÉHO 
HUMORU 

Košice, STM 8. 11. – 31. 12. prevzatá 104 

30. Maľby svetových osobností Budimír, Kaštieľ Budimír 20. 2. – 17. 9. prevzatá  

31. Návrat Ujházyovcov Budimír, Kaštieľ Budimír 3. 7. prevzatá 28 

32. Minerály svetoznámych nálezísk Budimír, Kaštieľ Budimír 21. 9. – 31. 12. prevzatá 30 
33. Výstava víťazných fotografií 8. ročníka 

plenéra fotografií 
Sp. Belá, Múzeum J. M. Petzvala 

28. 8. – 13. 10. prevzatá 35 

34. Jiří Máška Prešov, STM-Múzeum Solivar  1. 8. – 31. 8. dovezená 100 

35. Alfons Dlugosz - Wieliczka Prešov, STM-Múzeum Solivar 8. 9. – 31. 12. dovezená 100 

36. Solivar a technické pamiatky Prešova Prešov, STM-Múzeum Solivar 26. 10. – 25. 11. prevzatá 100 

37. Kočovná galéria Prešov, STM-Múzeum Solivar 28. 12. – 31. 12. prevzatá 100 
38. Klasická neklasicky Prešov, STM-Múzeum Solivar 30. 11. – 31. 12. prevzatá 100 

39. Farebná krajina Sp. N. Ves, MEBaC 4. 7. –  30. 9. prevzatá 62 

40. Život medzi nebom a peklom Sp. N. Ves, MEBaC 1. 7. – 31. 12. repríza 265 

41. František Žoldák, Zátišia a krajinky Sp. N. Ves, MEBaC 3. 10. – 31. 12. prevzatá 62 

42. Motocykel Paul jr. Desihns Custom PJD 
softail 117 

Bratislava, STM-Múzeum dopravy 
1. 6. – 31. 12. prevzatá 50 

43. 21. august 1968, 60. výročie Bratislava, STM-Múzeum dopravy 17. 7. – 30. 11. vlastná 500 
44. Prezidentský vlak Bratislava, STM-Múzeum dopravy 3. 7. – 14. 7. dovezená 1600 

45. 100 rokov čs. motorizmu Bratislava, STM-Múzeum dopravy 3. 8. – 31. 9. prevzatá 800 

46. Revolution train - protidrogový vlak Bratislava, STM-Múzeum dopravy 15. 11. dovezená 1600 

47. Recruit - študentská konštruktérska činnosť Bratislava, STM-Múzeum dopravy 1. 5. – 30. 11. prevzatá 20 

48. 100 rokov lodiarstva v Československu Bratislava, STM-Múzeum dopravy 27. 11. – 31. 12. vlastná 800 

49. Kouzlo/čaro bakelitu Praha, NTM Praha, ČR 13. 3. – 2. 9. vyvezená 180 

50. 12 patrónov –ochrancovia vedy a techniky Levoča, MŠŠ Levoča 21. 11.  – 14. 2. vlastná 150 
51. 12 patrónov –ochrancovia vedy a techniky Himenné, Vihorlatské múzeum 

Humenné 
14. 5.  – 24.8.  vlastná 130 

52. Vojna cez objektív Vladivostok  7. 9. – 20. 10. vyvezená 100 

53. Vojna cez objektív Moskva 22. 11. – 7. 12. vyvezená 100 

54. Technické kreslenie Banská Štiavnica, Slovenské 
banské múzeum 

19. 9.  31. 12. vlastná 110 

 

 

 
Pozvánka na vlastnú výstavu venovanú histórii "nového" solivarského závodu v Prešove  
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Pozvánka na vlastnú pripravenú v rámci 100. výročia vzniku Československa  

   
 

   
Výstava Čaro bakelitu približujúca bakelit ako plast mnohorakého využitia vyvezená do Českej republiky, kde v NTM Praha zahájila cyklus podujatí  

v rámci projektu „Made in Czechoslovakia - aneb průmysl, který dobyl svět“, ktorým si NTM pripomína 100. výročie vzniku Československa  

 

Mobilita zbierok 

Zo zbierkového fondu STM bolo v roku 2018 vypožičaných 319 zbierkových predmetov a 202 nezbierkových 
predmetov. Z toho na prezentačné účely organizované inými subjektami 113 zbierkových predmetov. 
 

 SPRIEVODNÉ PODUJATIA A PODUJATIA OSTATNEJ PREZENTAČNEJ ČINNOSTI 
 
V roku 2018 bolo celkovo v pobočkách STM realizovaných 679 podujatí výchovno-vzdelávacieho a kultúrno-
spoločenského charakteru. Celkovo ich navštívilo 20 264 osôb.  
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Edukačné aktivity a špecializované tematické lektorované sprievody 
V stálej ponuke múzea sú tematické výklady vo väčšine expozícií STM. V roku 2018 boli vybrané lektorované 
prehliadky expozícií a lektoráty na výstavách venované témam: baníctvo, ťažba a spracovanie rúd, 
osobnosti slovenskej vedy a techniky, priemyselná revolúcia, geotechnické prístroje, počiatky strojárstva v 
Košiciach a osobnosť K. Poledniaka, éra plastov a bakelit, slnečná sústava a orientácia na nočnej oblohe, 
ekliptikálne súhvezdia, obloha a mýty /expozícia Astronómia a Planetárium/; československé letectvo (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). 
Ponuku výchovno-vzdelávacích podujatí (počet 671) realizovaných múzeom využilo v roku 2018 celkom  
19 004 návštevníkov, čo predstavuje 93,8 % zo všetkých realizovaných sprievodných podujatí.  
V hodnotenom období bol čiastočne realizovaný Pilotný projekt múzejnej pedagogiky v STM s edukačnými 
programami a interaktívnymi ativitami pre rozšírenie sprievodných podujatí v sídle STM.  
 
Noc múzeí 2018 
V rámci medzinárodnej iniciatívy Nuit européene des musées 2018 STM pripravilo program  
v múzeách a pobočkách v Košiciach, Bratislave, Prešove, Spiškej Belej. V sídle STM v Košiciach bol program 
realizovaný s podporou destinačnej organizácie Visit Košice, pričom spoločnou témou tzv. Košicej noci 
múzeí a galérií 2018 bolo 100. výročie vzniku Československa. STM-Múzeu dopravy v Bratislave využilo aj 
tohto roku možnosť spoločnej koordinácie a propagácie realizovanej SNM. Aktivity realizované vo všetkých 
zapojených pobočkách sa stretli s tradične pozitívnou odozvou návštevníkov, aj keď návštevnosť oproti roku 
2017 bola o cca 10 % nižšia. 
 
Návštevnosť Noc múzeí 2018 Platiaci Neplatiaci Návštevnosť 

spolu 
Náklady  Tržby /Eur/ Výnos 

STM, Hlavná 88, Košice 902 3 608 4 510  **1 251  * 1 533 1 003 

STM-Múzeum letectva Košice 564 2 256 2820 124 * 988 

STM-Múzeum dopravy Bratislava 832 1 731 2 563 1 147 1 664 517 

STM-Múzeum Solivar, Prešov 347 0 347 349 347 + 2 

Múzeum J. M. Petzvala, Sp. Belá 28 6 34 111 28 - 83 

Spolu 2 673 7 601 10 274 2 982 4 560 1 601 
* 1/2 tržby zo vstupného bola odvedená koordinátorovi "košickej Noci múzeí a galérií" Visit Košice.  
** z toho 500 Eur z príspevku od Visit Košice 
 

     
Noc múzeí 2018 v sídelných objektoch STM, varenie soli a inštalácia k československej produkcii automobilov a motoriek  

 
Sprievodné programy v Planetáriu 
V hodnotenom období boli v špecializovanom zariadení Planetária STM okrem edukačných aktivít 
spomenutých v časti správy "Edukačné aktivity a špecializované tematické sprievody" realizované viaceré 
špecializované podujatia. Tradičná ponuka Valentínskych programov  v mesiaci (február), aktivity v rámci 
Medzinárodného dňa astronómie a jarnej rovnodennosti (marec) ai. Celkovo bolo počas roka v planetáriu 
STM realizovaných 272 programov.  
 
Návštevnosť Planetária v roku 2018 Platiaci Neplatiaci Návštevnosť spolu 

Vyučovacie hodiny a sprievodné podujatia 5 246 484 5 730 
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Iné podujatia a aktivity 
V priebehu roka 2018 sa na pôde STM a jeho pobočiek uskutočnilo viacero sprievodných podujatí 
organizovaných v spolupráci s inými organizáciami. Z významnejších uvádzame ako príklad niektoré 
uskutiočnené v sídle STM:  
‒ Finále jubilejného 11. ročníka súťaže stredných škôl, organizátor VSD  

‒ PROVISIONAL AGENDA DAY, organizátor Ministerstvo dopravy SR  

‒ Nerastné bohatstvo Slovenska, organizátori: Združenie banských spolkov a cechov Slovenska, Košický banícky 

a hutnícky cech a STM 

‒ ŠANCA 1647 – Premietanie dokumentárneho filmu spojeného s prednáškami, organizátor Projekt 1645, Šance pro 

Šanci a ďalšie. 

 PROPAGÁCIA A MARKETING 
 
V rámci marketingovej komunikácie STM participovalo na projektoch: 
1. Prvé nedele v mesiaci zadarmo 
 Mesiac 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 Spolu 

STM Košice 

deti 143 90 97 0 128 82 112 133 149 96 182 81 1293 

dospelí 190 139 115 0 153 142 160 133 298 61 379 125 1895 

spolu 333 229 212 0 281 224 272 266 447 157 561 206 3188 

Kaštieľ 
Budimír 

deti 2 10 6 0 8 5 16 21 16 10 15 8 117 

dospelí 13 25 18 0 31 41 40 47 55 25 46 13 354 

spolu 15 35 24 0 39 46 56 68 71 35 61 21 471 

NKP Solivar 

deti 9 16 5 0 35 14 34 53 19 11 42 3 241 

dospelí 27 41 30 0 74 37 74 52 73 59 79 14 560 

spolu 36 57 35 0 109 51 108 105 92 70 121 17 801 

J. M. Petzval 

deti 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

dospelí 0 1 0 0 8 10 0 12 0 0 8 0 39 

spolu 0 1 0 0 8 12 0 12 0 0 8 0 41 

Múzeum 
dopravy 

deti 169 193 162 34 157 92 106 128 167 122 143 149 1622 

dospelí 313 370 330 72 292 163 196 289 229 259 259 254 3026 

spolu 482 563 492 106 449 255 302 417 396 381 402 403 4648 

Medzev 

deti 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 

dospelí 0 0 0 0 4 0 0 12 4 12 0 0 32 

Spolu 0 0 0 0 9 
0 
 

0 12 5 12 0 0 38 

Sp. N. Ves 

deti 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 

dospelí 10 9 9 2 0 0 14 15 0 0 0 0 59 

spolu 10 9 75 2 0 0 14 15 0 0 0 0 125 

Múzeum 
letectva 

deti     97 220 0 532 333 110 0  1292 

dospelí     121 296 0 308 732 130 0  1587 

spolu     218 516 0 840 1065 240 0  2879 

STM  
celkom 

deti 4639 

dospelí 7552 

spolu 12191 

 

Komentár k projektu „Prvé nedele zadarmo“: Sledovaný údaj oproti roku 2017 zaznamenal v roku 2018 
výrazne klesajúcu tendenciu (pokles o 38%).  Dôvodom je pravdepodobne istá zotrvačnnosť a miestna 
„nasýtenosť“ projektom. Napriek tomu stále platí to čo sme konštatovali po minulé obdobia: organizáciám 
zapojených do tohto projektu vznikajú zvýšené finančné náklady, najmä pri posilňovaní lektorskej 
a dozornej služby. Avizovaný  zámer MK SR realizovať čiastočnú kompezáciu nákladov sa dodnes 
neuskutočnil.  
 
V rámci marketingovej komunikácie STM participovalo na projektoch:  

‒ VII. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJA, usporiadateľ Ing. Kosmas Bekiaris,  
‒ MATICA SLOVENSKÁ – DETSKÁ RECITAČNÁ SÚŤAŽ, organizátor  Dom MS v Košiciach,  
‒ DEŇ NARCISOV,  nadácia liga proti rakovine, každoročne sa STM zapája do zbierky s voľným vstupom 
do múzea. 

 
2. Sprístupňovanie kultúry prostredníctvom kultúrnych poukazov 
V roku 2018 bolo na úhradu vstupného do múzeí a vysunutých expozícií STM využitých celkovo  
15 662 kultúrnych poukazov čo je nárast o necelé 1 % za rovnaké obdobie minulého roku.  
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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, 
redaktorom vybraných webportálov poskytované aktualizované prehľady prezentačných aktivít všetkých 
pobočiek STM. Na propagáciu činnosti je využívaná internetová stránka múzea a stránky na sociálnych 
sieťach. V roku 2018 STM začalo vydávať elektronický newsletter "Telegraf STM" ako informačné listy o 
dianí v múzeu zamerané najmä na prezentačnú, informačnú a edukačnú činnosť realizovanú múzeom. 
Newsletter je distribuovaný formou e-mailingu najmä médiám, školám, priateľom múzea a partnerským 
inštitúciám. 
 
 

 NÁVŠTEVNOSŤ 

 
Celková návštevnosť STM klesla v roku 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 13 %. Trend je 
zrejmý takmer vo všetkých pobočkách a múzeách STM (okrem STM-Múzea kinematografie rodiny 
Schusterovej Medzev, kde je nárast o 10,2 % a STM-Múzea Solivar v Prešove ‒ nárast o  6 %).  Klesol najmä 
segment „Prvé nedele zadarmo“ o 7 621 návštevníkov čo je  38 % oproti roku 2017. Naproti tomu došlo 
k nárastu celkových výnosov STM zo vstupného o 5 %, čo je výsledok optimalizácie cenníka STM z jesene 
roku 2017. 

 
Návštevnosť expozícií a výstav STM v roku 2018  

Expozície a výstavy v objektoch 
 

Návštevnosť  

z toho 

Výnos (Eur) zahraniční neplatiaci* do 18 rokov* 

STM, Hlavná 88, Košice 14 317 642 8 234 6 554 30 306,5 

VTC 9 760 - 2 057 5 706 12 845 

Múzeum J. M. Petzvala, Sp. Belá  1 280 64 242 626 1 209 

NKP Solivar, Prešov 14 240 1 133 1 947 6 917 30 568,25 

Kaštieľ v Budimíre 2 304 0 710 807 1 575 

Múzeum dopravy, Bratislava 32 016 3 311 16 791 10 331 53 400 

Múzeum letectva, Košice ** 11 049 116 7 580 4 679 22 213,9 

Múzeum kinematografie rodiny 
Schusterovej, Medzev 

1 487 142 852 454 1 146 

MEBAC - História baníctva SNV 1 220 18 1 635 1 073 849 

Spolu 87 673 5 426 40 048 37 147 154 112,65 

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

Návštevnosť podujatí ostatnej prezentačnej činnosti organizovanej STM v roku 2018  
Slovenské technické múzeum a jeho 
múzeá a pobočky 

počet 
návštevníkov 

z toho  
deti a mládež 

počet  
podujatí 

 Výchovno-vzdelávacie podujatia 19 004 6 800 671 
Kultúrno-spoločenské podujatia 1 260  8 
Spolu 20 264  679 

* návštevnosť je zarátaná v celkovej návštevnosti STM 
 

Celková návštevnosť STM 
(expozície, výstavy, sprievodné podujatia) 

107 937 
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 KNIŽNICA STM  
 
Knižnica STM pokračovala v systematickej katalogizácii knižných jednotiek. Celkovo bolo v hodnotenom 
období v systéme Libris spracovaných 143 kn. j. V súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2018 boli 
realizované čiastkové revízie, konkrétne 3 príručných knižníc. Revidovaných bolo 228 kn. j. Započatá bola 
konverzia elektronického katalogizačného systému Libris používaného Knižnicou STM do aktuálnej verzie 
Libris, rozšírenie o modul Revízia a inštalácia www online katalógu knižnice.  

                       
Knižničných jednotiek k 31. 12. 2018 18 751 

v tom historických knižničných dokumentov 0 

 staršie tlače (vydanie do r. 1918) 1 712 titulov  
(3 086 zväzkov) 

 kn. j. vykazované aj v zbierkovom fonde STM 912 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 6 

Prírastok knižničných jednotiek  143 

 
z toho 

 

kúpou 11 

darom 132 

výmenou 0 

 bezodplatným prevodom 0 

Úbytok knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 18 751 

Výpožičky spolu 355 

z toho prezenčné 10 

absenčné 345 

Počet vypracovaných bibliografií 1 

Počet vypracovaných rešerší  

Používatelia registrovaní 59 

Návštevníci knižnice 91 

Náklady na nákup knižničných fondov (Eur) *961,21  

* V tom 561,21 Eur nákup knižnej literatúry z rozpočtu na vedeckovýskumnú činnosť.  

                       

 NEHNUTEĽNÉ TECHNICKÉ PAMIATKY V SPRÁVE STM 
 
Hámor v Medzeve 
V súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2018 bola v I. polroku 2018 uskutočnená kontrola funkčného stavu 
technologických zariadení NKP Hámor v Medzeve, evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
pod názvom "hámor Technického múzea" pod číslom 4380. Problémy s udržaním funkčnosti sú spôsobené 
sčasti aj zmenou celkových vodných pomerov v lokalite, čo zásadne urýchľuje degradáciu celého objektu.  
   
Vysoká pec vo Vlachove 
V súlade s odporúčaniami "Technickej správy kultúrnej pamiatky Kód: V0062V" vypracovanej v mesiaci apríl 
2017 na základe technickej dagnostiky stavu objektu Huty Karol vo Vlachove realizovanej v rámci projektu 
ProMonumenta – prevencia údržbou, STM realizovalo preventívne zabezpečenie objektu. Podmienky sú 
značne sťažené tým, že v správe STM je len objekt vysokej pece, priľahlé objekty a pozemky sú vo 
vlastníctve iného subjektu. Degradácia objektu napreduje.  
 

    
Stav pamiatky v roku 2017 a bezpečnostné opatrenia v roku 2018 
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Solivar v Prešove 
V unikátnych technicko-technologických objektoch NKP Solivar v Prešove sú potrebné opravy a statické 
zabezpečenie objektu Četerne, odvodnenie objektu Varňa František, oprava fasády a zabezpečenie šachty 
Leopold v objekte Gápľa. Finančná situácia STM neumožnila v roku 2018 realizáciu týchto prác z bežného 
rozpočtu. V  štádiu riešení ostávajú reklamácie v Sklade soli rekonštruovanom v obodbí 2013/2014 z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“. Najzávažnejšie nedostatky ako 
zatekanie a kanalizácia neboli doriešené. 
 

     
Aktuány stav varne František ‒ jeden z objektov NKP Solivar 

 
Prehľad uvoľnených financií z rozpočtu STM na výkon základných odborných činností v roku 2018:  
 Základná odborná múzejná činnosť Plánovaná suma  

na rok 2018 (Eur) 
Čerpané z rozpočtu STM 

v roku 2018 (Eur) 

1. Odborná ochrana zbierkových predmetov  
(konzervovanie a reštaurovanie)  

15 200 9 071 

2.  Vedeckovýskumná činnosť 3 000 3 000 

3.  Edičná činnosť 8 950 1 335 

4. Odborná metodická činnosť 1000 1 694 

5. Prezentačná činnosť 
Expozície, vlastné výstavné projekty, prevzaté výstavy, propagácia  

19 970 22 081 

 VTC 400 116 

6. Sprievodné podujatia 5 600 5 691 

7. Knižnica a archív 880 394 

Spolu: 55 000 43 382 

 
 

 Porovnanie ukazovateľov výkonu základných odborných činností  
 

 rok 2018 rok 2017 rok 2016 

Akvizičná činnosť 

Prírastky v zbierkovom fonde – ev. j. 294 191 107 

Prírastky v zbierkovom fonde – ks 380 274 297 

Financie na akvizičnú činnosť  (Dotácia na akvizície ZP a nákup KF) 30 000 10 000 + 50 000 0 

Odborná evidencia 

Počet elektronicky katalogizovaných ZP – ks  23 352 22 305 

Odborné ošetrovanie 

Počet ošetrených ZP – ks 150 104 271 

Vedeckovýskumná činnosť 

Počet riešených VVÚ 7 9 5 

Metodická činnosť 

Počet podujatí odb. metodickej činnosti  2 1 1 

Edičná činnosť 

Počet vydaných titulov spolu 4 7 3 

Sprístupňovanie zb. predmetov a vedomostí o nich  

Počet expozícií 30 30 30 

– z toho nových expozícií 0 0 0 

Počet vlastných výstav, vrátane ich repríz 8 7 8 

Počet sprievodných podujatí 679 543 404 

Návštevnosť 

Návštevnosť expozície, výstavy, podujatia 107 937 123 931 113 478 
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 Finančné vyhodnotenie kontrahovaných činností 

 
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  649 297 687 447 559 297 605 568 90 000 81 879     

         príjmy a OOV spolu: 
      

    

v tom: 
      

    

620 - Poistné a príspevok 219 172 253 670 194 672 225 371 24 500 28 299     

         do poisťovní spolu: 
      

    

v tom: 
      

    

630 - Tovary a služby spolu: 340 878 456 895 285 378 383 448 55 500 73 447     

v tom: 
      

    

640 - Bežné transfery spolu: 7 900 26 338 7 900 24 558 0 1 780     

v tom: 
      

    

600 - Bežné výdavky spolu 1 217 247 1 424 350 1 047 247 1 238 945 170 000 185 405     

700 - Kapitálové výdavky spolu 
      

    

600 + 700 SPOLU 1 217 247 1 424 350 1 047 247 1 238 945 170 000 185 405     

 
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: 3 000 3 000 3 000 3 000 
  

    

v tom: 
      

    

640 - Bežné transfery spolu: 
      

    

v tom: 
      

    

600 - Bežné výdavky spolu 3 000 3 000 3 000 3 000 
  

    

700 - Kapitálové výdavky spolu 
      

    

600 + 700 SPOLU 3 000 3 000 3 000 3 000 
  

    

 
Názov činnosti: udržateľnosť projektov implementovaných v rámci ROP- Prioritná os 3 a Prioritná os 7 

                                                                                                                                    /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  79 278 93 281 79 278 93 281 
  

    

         príjmy a OOV spolu: 
      

    

v tom: 
      

    

620 - Poistné a príspevok 28 188 32 070 28 188 32 070 
  

    

         do poisťovní spolu: 
      

    

v tom: 
      

    

630 - Tovary a služby spolu: 37 334 100 230 37 334 100 230 
  

    

v tom: 
      

    

640 - Bežné transfery spolu: 
      

    

v tom: 
      

    

600 - Bežné výdavky spolu 144 800 225 581 144 800 225 581 
  

    

700 - Kapitálové výdavky spolu 
      

    

600 + 700 SPOLU 144 800 225 581 144 800 225 581 
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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  728 575 780 728 638 575 698 849 90 000 81 879     

         príjmy a OOV spolu: 
      

    

v tom: 
      

    

620 - Poistné a príspevok 247 360 285 740 222 860 257 441 24 500 28 299     

         do poisťovní spolu: 
      

    

v tom: 
      

    

630 - Tovary a služby spolu: 381 212 560 125 325 712 486 678 55 500 73 447     

v tom: 
      

    

640 - Bežné transfery spolu: 7 900 26 338 7 900 24 558 0 1 780     

v tom: 
      

    

600 - Bežné výdavky spolu 1 365 047 1 652 331 1 195 047 1 467 526 170 000 185 405     

700 - Kapitálové výdavky spolu 
      

    

600 + 700 SPOLU 1365 047 1 652 331 1 195 047 1 467 526 170 000 185 405     

 
 

 
 4.  ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 

 

4.1  Plnenie ukazovateľov rozpočtu 
 
Slovenské technické múzeum obdržalo na realizovanie hlavných úloh v roku 2018 „Rozpis záväzných 
ukazovateľov“ – transfer zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť vo výške 1 195 047 €. Oproti roku 2017 
došlo k zvýšeniu rozpočtu o 206 699 €. Časť zvýšenia rozpočtových prostriedkov bola premietnutá na 
zvýšenie záväzného ukazovateľa mzdy o 125 145 €,  na celkovú výšku 638 575 €. Zvýšenie rozpočtových 
prostriedkov  na rok 2018 bolo premietnuté aj v časti rozpočtu na poistné a odvody vo výške 34 189 € na 
celkovú výšku 222 860 €  , taktiež  na tovary a služby  vo výške 45 565 € na celkovú výšku 325 712 €  a bežné 
transfery o 1 800 € na celkovú výšku 7 900 €.   
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  objektov. Pre nedostatek 
finančných prostriedkov nie je možné majetok udržiavať v adekvátnom stave. 
V predloženom komentári "Návrh východísk ŠR na rok 2018 – 2020 „ ale aj na roky 2018 - 2021  bolo 
konštatované, že návrh rozpočtu na rok 2018 nezohľadňuje skutočné potreby múzea v existujúcich 33 
objektoch v rámci celého Slovenska. Nevykryté potreby v kategórii 630 – Tovary a služby boli na bežnú 

činnosť na rok 2018  vyšpecifikované položkovite v celkovom objeme 50 000 €   €, pričom v tejto sume boli 
zahrnuté len nutné opravy a údržba. 
V závere roka 2018 na žiadosť Slovenského technického múzea Ministerstvo kultúry SR schválilo zmenu 
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a to rozpočtovým opatrením č.11 vo výške 50 000 €, z toho 
v kategórií 610 vo výške 20 000 €, v kategórií 620 vo výške  10 000 € a v kategórií 630 vo výške 20 000 €.  
Prostriedky boli, resp budú použité na  nevykryté potreby mzdových prostriedkov a  v kategórii 630 –služby. 
 
Rozpočtom bol stanovený orientačný ukazovateľ, priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 
v počte 83 osôb. 
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a) Prevádzkové dotácie – bežný transfer                       
           

Schválený rozpočet                                                                                                                                 1 195 047  

 
RO č. Výdavky  Zvýš/Zníž  Prvok                      Popis                                                                             EUR 

2 Bežné Zvýšenie 08T0103 Sklad soli NKP PO - vybavenie objektu 60 000 

 
Bežné Zvýšenie 08T0103 Historická zdravotnícka technika - expozícia 40 000 

 
Bežné Zvýšenie 08T0106 Akvizície zbierkových a knižničných fondov 10 000 

 
Bežné Zvýšenie 08T010E Lodné múzeum Ľ. Stúr - II. etapa 25 000 

 
Bežné Zvýšenie 08T010E Čsl letectvo / Letectvo na Slovensku I. etapa 25 000 

3 Bežné Zníženie 08T010E Čsl letectvo / Letectvo na Slovensku I. etapa -10 000 

4 Bežné Zvýšenie 08S0106 
Vykrytie rozpočtom nezabezpečných 
výdavkov 40 000 

6 Bežné Zvýšenie 08S0106 
K610 a K 620, zvýšenie platov - Nariadenie 
vlády 40 855 

7 Bežné Zvýšenie 08T0103 Sklad soli NKP PO - vybavenie objektu 2 000 

8 Bežné Zníženie 08T0106 Akvizície zbierkových a knižničných fondov -10 000 

 
Bežné Zvýšenie 08T0105 Projekt informatizácie kultúry 10 000 

10 Bežné Zníženie  08T0103 Historická zdravotnícka technika -expozícia -31 465 

11 Bežné Zvýšenie 08S0106 
K610,620,630 - financovanie nevykrytých     
výdajov                                     

 
 

50 000 

12 Bežné Zvýšenie 08T0103 Historická zdravotnícka technika -expozícia 31 465 

14 Bežné Zvýšenie 08S0106 Finančné prostriedky za kultúrne poukazy 15 662 

 
Transfér - bežné výdavky spolu: 298517 

 

 

Upravený rozpočet bežného transferu                       1 493 564  

                     
   b )  Dotácia na investície – kapitálový transfer    

1 Kapitálové Zvýšenie IA36597STMKE Výstavba provizórnej haly v ML KE 20 000 

5 Kapitálové Zvýšenie 08T010E Čsl letectvo / Letectvo na Slovensku I. etapa 25 000 

 
Kapitálové Zvýšenie 08T0106 Akvizície zbierkových a knižničných fondov 20 000 

9 Kapitálové Zvýšenie 
IA 38453 STM 
KE Rekonštrukcia OST 66 330 

13 Kapitálové Zvýšenie 
IA 36597 STM 
KE Výstavba provizórnej haly v ML KE 1 000 000 

 
Kapitálové výdavky spolu: 1 131 330 

 
                                                                                             

Upravený rozpočet kapitálového transferu                                                      1 131 330                                                          
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4.2 Rozbor nákladov a výnosov 
 
Položka Skutočnosť 

 2017 
Upravený 

rozpočet rok 
2018 

Skutočnosť 
rok 2018 

Index Rozdiel 

 1 2 3 3:2 3 – 1 

Výnosy celkom 1 826 014 2 794 894 2 119 942 76  

z toho : bežný transfer 1 139 870 1 341 564 1 341 564 100 201694 

08T0103 45 000 102 000 75 962 75 -26 038 

08T0105                           10 000 10 000 100  

08T010E  40 000 40 000 100  

      

Spolu bežný transfer 1 184 870 1 493 564 1 467 526 98 282 526 

Kapitálový transfer zo ŠR 402 184 1 131 330 395 205  -6 979 

Vlastné výnosy /602-648 / 235 934 170 000 256 519  20 585 

Výnosy od subj. mimo VS  3 026  692  -2334 

Náklady celkom 1 832 350 2 663 564 2 094 005 79 261 655 

- spotrebované nákupy    50  171 420 222 446 223 195 100,30 51 775 

v tom : spotreba materiálu 55 823 94 830 108 427 114,30 52 604 

             spotreba energií 114 813 124 616 114 611 92,00 -202 

- služby                                51  117 606 215 381 196 377 91,20 78 771 

v tom : opravy a údržba 6 634 4 251 4 182 98,40 -2 452 

             cestovné 4 843 8 440 8668 102,70 3 825 

             reprezentačné 1 047 1 521 2 108 138,60 1 061 

            ostatné služby 105 082 201 169 181 419 90,20 76 337 

- osobné náklady               52 1 058 839 1 180 666 1 201 972 101,80 143 133 

v tom : mzdové           751 837 837 623 849 224 101,40 97 387 

- dane a poplatky              53 30 475 28 882 29 326 101,50 -1 149 

- ostatné náklady              54 25 755 1 573 36 718  10 963 

- odpisy HIM                    551 412 675  388 574  -24 101 

- tvorba zák. rezerv         552      

- tvorba ostatn. rezerv 553      

- finančné náklady            56  2 713 2 616 2 577 98 -136 

- daň z príjmov                591 12 867 12 000 15 266 127,20  2 399 

Hospodársky výsledok -6 336              + 25 937   

 
Náklady 
Spotrebované nákupy  /50/ 
Upravený rozpočet na spotrebované nákupy vo výške 222 446 € bol čerpaný v objeme 223 195 €, čo je 
plnenie na 100,30 %. 
V spotrebe materiálu na rozpočet  94 830 € je skutočnosť  108 427 €, čo je plnenie na 114,30 %.  
V spotrebe energií na rozpočet 124 616 € je  skutočnosť 114 611 €, čo je plnenie na 92,00 %.  
 
Služby /51/ 
Upravený rozpočet na služby vo výške 215 381 € bol v skutočnosti čerpaný v objeme 196 377 €, čo je 91,20 
%. V položke opravy a údržba na rozpočet 4 251 € boli vykonané práce v objeme 4 182 €, čo je plnenie na 
98,40 % . Realizovali sa práce na údržbe – bežná údržba inžinierskych sietí, budov, dopravných prostriedkov  
a elektroúdržba EPS,EZS .                                                                                                                                                   
Náklady na cestovné rozpočtované vo výške 8 440 €, boli čerpané v objeme 8 668 €, čo je 102,70 %. 
Náklady na reprezentačné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 521 €, skutočnosť činila 2 108 €, čo je 
plnenie na 138,60 %. 
Ostatné náklady - služby rozpočtované vo výške  201 169 € boli v skutočnosti čerpané v objeme 181 419 €, 
čo je plnenie na 90,20 %. Výkony spojov – telekomunikačných služieb  činili 11 862 €, nájomné za 
depozitárne priestory v Tlačiarňach Košice  22 195 €,  výstavy, expozície a plagáty 9 753 €, revízie, kontroly 
EPS a EZS , osvetlenie činili 66 100 €, ochrana objektov vo výške 1 182 € .   
  
Osobné náklady /52/ 

Rozpočtované osobné náklady vo výške 1 180 666 € boli čerpané vo výške 1 201 972 €, čo je     
101,80 %. Výška priemernej mzdy na pracovníka dosiahla úroveň 784 €, čo je oproti roku 2017  
nárast o 4,9  %.  
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K 31.12. 2018 bol prepočítaný stav zamestnancov 83  osôb. 
 
Dane a poplatky  /53/ 
Na rozpočet 28 882 € boli zúčtované dane a poplatky vo výške 29 326 €, čo znamená čerpanie  
na 101,50 %. 
Štruktúra výdavkov bola nasledovná: 

- daň z nehnuteľností                                             24 698 € 

- miestne dane – poplatky odvoz odpadu         2 834 € 

- parkovné, STK, cestné karty                                  328 € 

- ostatné poplatky súdne, notárske, kolky           1 466 € 
 
Ostatné náklady / 54 / 
Rozpočet vo výške 1 573 € bol prekročený, nakoľko v  položke ostatné náklady sú zahrnuté aj náklady na 
krátenie odpočtu DPH vo výške 14 824 €, členské príspevky 1 420 €, náklady na nákup zbierkových 
predmetov vo výške 19 744 € . 
 
Odpisy HIM /55/ 
Odpisy DHM a DNHM boli zúčtované vo výške 388 574 €, k zníženiu výšky odpisov došlo z dôvodu 
predĺženia doby životnosti  vybraných druhov majetku na základe metodického usmernenia MK SR.  
Ostatné finančné náklady  /56/ 
Na upravený rozpočet 2 616 € boli zúčtované náklady vo výške 2 577 €, čo je čerpanie na 98,50 %. Hlavné 
položky tvoria zúčtované náklady na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel vo výške 1 023 €, 
havarijné poistenie vo výške 1 042, poistenie osôb  vo výške 177 € a poplatky Štátnej pokladnice vo výške 
85,40 €. 

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

rok 2017 
Schválený 

rozpočet rok 
2018  

Upravený 
rozpočet   
rok 2018 

Skutočnosť 
rok 

2018 

 
% 

 
Rozdiel 

 1 2 3 4 4 : 3      4 - 1 

Tržby zo vstupného 147 392 90 000 90 000 154 113 171,20 6 721 

Tržby z predaja propag. materiálu 1 204   4 016  2 812 

Výnosy z prenájmu  výst. priestorov 22 290   24 850  2 560 

Výnosy z pren. exponátov 1 087   1 612  525 

Ostatné výnosy 3 763   5 166  1 403 

Výnosy z pren. nebytových priestorov 
 

60 198 80 000 80 000 66 762 83,30 6 564 

Výnosy od subj. mimo VS 3 026   692  2 334 

Výnosy z reklamy výstavy       

Vlastné výnosy celkom 238 960 170 000 170 000 257 211 151,30 18 251 

 
V tvorbe vlastných výnosov na rozpočet vo výške 170 000 € je plnenie v objeme 257 211 €, čo je 151,30 %. 
V tržbách zo vstupného je plnenie na 171,20 %. Na upravený rozpočet  90 000 €, boli dosiahnuté tržby 
v objeme 154 113 €, čo je oproti roku 2017 nárast o 6 721 €. Na náraste tržieb zo vstupného sa podieľala aj 
úprava cien vstupného. 
Výnosy z prenájmu nebytových priestorov, výstavných priestorov a exponátov  na upravený rozpočet 
80 000 €, boli dosiahnuté vo výške 93 224 €, čo je plnenie na 116,50 %.   
V rámci poukážkového systému podpory prístupu žiakov základných a stredných škôl ku kultúrnym 
hodnotám – projekt „Kultúrne poukazy 2018“, došlo k ich vyzbieraniu v hodnote 15 662 €.  
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Na celkových tržbách zo vstupného vo výške 154 113 €, je podiel expozícií nasledovný: 
 Tržby vstupné 

rok 2017 
Tržby vstupné 

rok 2018 
Kultúrne poukazy 

rok 2018  /€/ 

STM Košice 40 065 43 152 8 008 

Múzeum J. M. Petzvala Sp. Belá 1 235 1 209 206 

Kaštieľ Budimír 1 613 1 575 256 

NKP Solivar 26 011 30 568 4 563 

Múzeum dopravy Bratislava 54 184 53 400 762 

Múzeum letectva Košice 22 458 22 214 1 293 

Múzeum kinematografie Medzev 560 1 146 24 

Expozícia baníctva Sp. N. Ves 1 266 849 550 

Spolu 147 392 154 113 15 662 

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

rok 2018 
Skutočnosť 

rok 2018 
Index 

Transfer na bežnú činnosť ŠR 1 493 564 1 467 526 98,30 

Výnosy z kapitálového transferu ŠR 1 131 330 395 205  

Vlastné výnosy 170 000 257 211 151,30 

Výnosy od subjektov mimo VS    

Výnosy celkom 2 794 894 2 119 942 75,90 

Náklady celkom 1 663 564 2 094 005 125,90 

Hospodársky výsledok  + 25 937  

 
Na bežné výdavky bol upraveným rozpočtom na rok 2018 poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu vo 
výške 1 493 564 € a kapitálový transfer vo výške 1 131 330 €.  Tvorba rozpočtovaných vlastných výnosov vo 
výške 170 000 €, je plnená na 151,30 %. 
Upravený rozpočet výnosov celkom vo výške 2 794 894 €, je čerpaný vo výške 2 119 942 € čo je plnenie na 
75,90 %. 

Upravené náklady  za rok 2018 vo výške 1 663 564 € boli čerpané vo výške 2 094 005 €, čo je plnenie na 
125,90 %. 
Pri celkových dosiahnutých výnosoch v objeme 2 119 942 € a nákladoch  vo výške 2 094 005 €, vykazalo 
Slovenské technické múzeum k 31.12.2018 hospodársky výsledok - zisk  vo výške 25 937 €.  

 
4.5  Prioritné projekty a ich plnenie                                                                                                                                             
 
a/ Bežné výdavky      
                                                                                                                                                                             
RO č. 2 a 7 – bežné výdavky na realizáciu prioritného projektu v programe 
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO,  
Sklad soli NKP Solivar Prešov - vybavenie objektu 

62 000  
 

Čerpanie k 31.12.2018:                                                                                                          
 

62 000 

RO č. 2 a 3 – bežné výdavky na realizáciu prioritného projektu v programe  
08T010E 

 

Čsl letectvo / Letectvo na Slovensku I. etapa  15 000 

Čerpanie k 31.12.2018:                                                                                         
 

15 000  

RO č. 2- bežné výdavky na realizáciu prioritného projektu v programe   

08T0103 – Historická zdravotnícka technika                                                    40 000 

Čerpanie k 31.12.2018 :                                                                                       
 

13 962 

RO č. 2- bežné výdavky na realizáciu prioritného projektu v programe   
08T010E – Lodné múzeum Ľ. Štúr/Šturec – II.etapa                                        25 000 

Čerpanie k 31.12.2018                                                                                          25 000 
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RO č. 8- bežné výdavky na realizáciu prioritného projektu v programe  
08T0105 –     Projekt informatizácie kultúry                                                               

10 000  

Čerpanie k 31.12.2018  
 

10 000 

 
b / Kapitálové výdavky 
 
RO č. Prvok /ProjektSuma 

1 a 13   IA36597 STMKE Výstavba haly v Múzeu letectva v Košiciach 1 020 000 

5 08T010E Čsl letectvo / Letectvo na Slovensku I. etapa 25 000 

5 08T0106 Akvizície zbierkových a knižničných fondov 20 000 

9 
IA 38453 STM 
KE Rekonštrukcia OST 66 330 

 
 
Pridelené prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2018 neboli čerpané. 
 

 4.6 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  1 195 047 638  575 222 860 325 712 7 900  

Upravený rozpočet 1 493 564 698 849 257 441 512 716 24 558  

Skutočnosť 1 467 526 698 849 257 441 486 678 24 558        

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

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet 986 348 559 297 194 672 285 378 7 900  

Upravený rozpočet 1 283 764 619 571 229 253 410 382 24 558  

Skutočnosť 1 238 945 605 568 225 371 383 448 24 558  

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

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet 3 000   3 000   

Upravený rozpočet 3 000   3 000   

Skutočnosť 3 000   3 000   

 
Príloha č. 1c – Udržateľnosť projektov-prioritná os 3, prioritná os 7 
Prvok 08S0106 - 
Múzeá a galérie, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet 144 800 79 278 28 188 37 334   

Upravený rozpočet 206 800 79 278 28 188 99 334   

Skutočnosť 225 581 93 281 32 070 100 230   

 

Prvok 08S0106 – 
Múzeá a galérie, zdroj 46 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet 170 000 90 000 24 500 55 500   

Upravený rozpočet 170 000        90 000 24 500 54 938 562  

Skutočnosť 185 405 81 879 28 298 73 448 1 780  

 
Prvok 08S0106 – 

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

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet       

Skutočnosť 193   193   
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Prioritné projekty 
 
a./ Bežné výdavky 
 
Sklad soli – vybavenie objektu 
Prvok 08T0103 
Podpora kultúrnych aktivít, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 62 000   62 000   

Skutočnosť   62 000   62 000   

 
Historická zdravotnícka technika ‒ expozícia 

Prvok 08T0103 
Podpora kultúrnych aktivít, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 40 000   40  000   

Skutočnosť 13 962   13 962   

 

Nákup výpočtovej techniky 

Prvok 08T0105 
Projekt informatizáci kultúry, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 10 000   10 000   

Skutočnosť   10 000   10 000   

 
Lodné múzeum Šturec 

Prvok 08T010E 
Strateg.rozvoja múzeí, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 25 000   25 000   

Skutočnosť 25 000   25 000   

 

Čsl. letectvo na Slovensku – I.etapa 

Prvok 08T010E5 
Strateg.rozvoja múzeí, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 15 000   15 000   

Skutočnosť 15 000   15 000   

 
b. / Kapitálové výdavky 
 
Akvizícia zbierkových predmetov ‒ transfer 2018 
Prvok 08T0106 
Akvizícia ZP, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 20 000     20 000 

Skutočnosť 0     0 

 
Akvizícia zbierkových predmetov ‒ transfer 2017 
Prvok 08T0106 
Akvizícia ZP, zdroj 131H 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 50 000     50000 

Skutočnosť 19 744     19 744 

 
Výstavba provizórnej haly v Múzeu letectva 
Prvok 08S0106 
Múzea a galérie, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 1 020 000     1 020 000 

Skutočnosť 0     0 
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Letectvo na Slovensku – I. etapa 
Prvok 08T010E 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií, zdroj 
111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 25 000     25 000 

Skutočnosť 0     0 

 
Rekonštrukcia OST 
Prvok 08T0103 
Podpora kultúrnych aktivít, zdroj 111 

Celkom 610 620 630 640 700 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 66 330     66 330 

Skutočnosť 0     0 

 
 

Hodnotenie fondov organizácie  
Sociálny fond 
 
Počiatočný stav k 1. 1. 2018                                                               2 728                                
Tvorba 
- povinný prídel vo výške 1 % a ďalší prídel vo výške 0, 5 %       
 

 12 042 

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

 
11 826 

160 
Spolu čerpanie:                                                                                     
 

11 986 

Zostatok fondu k 31.12.2018 
                                                           

2 784                                               

 
 
Rezervný fond 
 
Počiatočný stav fondu k 1. 1. 2018                                                      1 991 
Tvorba                                                                     
                                           
- Košice - Turizmus                                                                          

 
 

500,00     
Spolu tvorba: 2 492   
 
Čerpanie   
-  Noc múzeí                                                                                 
-  Remorkér Šturec                                                     
   
                                                                                           

 
 

500,00 
       193                    

Spolu čerpanie: 
 

693 

Zostatok  fondu k 31.12.2018                                                              1 799   
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  5. PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE A SPOLUFINANCOVANIE 
 

 
V hodnotenom období nové prostriedky neboli poskytnuté. 
 
 

 
 6. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
V zmysle Zriaďovacej listiny STM vykonáva podnikateľskú činnosť – prenájom  dočasne voľných nebytových 
priestorov. Výnosy z podnikateľskej činnosti slúžia na skvalitnenie služieb poskytovaných v oblasti predmetu 
hlavnej činnosti. 
 
 

 
 7. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE 
 

 
Podľa výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV sú na riadku 60 evidované celkom pohľadávky vo výške 20626 €. 
Z toho po lehote splatnosti 8 678 €, a to: 

- 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; 

- 3502 € pohľadávka u nájomcu nebytových priestorov  GERA Košice, s.r.o., neplnenie dohody o splátkách 
za priestory na Hlavnej 88 v Košiciach; 

- 192,- € exekučne vymáhaná pohľadávka za neodvedenú tržbu; 
- na riadku 61 ‒ sú zúčtované pohľadávky voči odberateľom vo výške 16 596 € brutto; 
- na riadku 70 ‒ sú evidované pohľadávky voči zamestnancom vo výške 4 030 €. 

  
 

Záväzky 
 
Na riadku 151 Súvahy sú vykázané krátkodobé záväzky v lehote splatnosti do 1 roka v hodnote celkom  57 
209  €, z toho: 

- na riadku 152 – dodávatelia vo výške 1 566 €; 
- na riadku 155 – ostatné záväzky vo výške 150 €; 
- na riadku 163 – sú vedené mzdové záväzky voči zamestnancom za výplatné obdobie 12/2018 vo výške 
20 194 €; 

- na riadku 164 – ostatné záväzky voči zamestnancom sú evidované zrážky z miezd voči zamestnancom za 
výplatné obdobie 12/2018 vo výške  2 813 €; 

- na riadku 165 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sú evidované záväzky za 
obdobie 12/2018 vo výške 15 468 €; 

- na riadku 166 – daň z príjmov, doplatok za 2018, splatný k 30.3.2019 vo výške 2 399 €; 
- na riadku 167 – sú evidované ostatné priame dane vo výške 4 949 €, daň zo mzdy; 
- na riadku 168 – je evidovaná Daň z pridanej hodnoty za 12/2018 vo výške 7 872 €; 
- na riadku 172 – sú evidované transfery od subjektov mimo VS vo výške 1 799 €. 
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 8. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
  

 
Slovenské technické múzeum (sídlo Hlavná 88 Košice) spravuje:  

- tri špecializované múzeá Múzeum letectva v Košiciach, Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum 
Solivar v Prešove 

- vysunuté pracoviská Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Kaštieľ v Budimíre, Múzeum 
kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, vysunutá expozícia História baníctva na Spiši  
v Spišskej Novej Vsi.  

V záujme riadneho a plynulého zabezpečovania svojho poslania bola činnosť múzea v roku 2018 
zabezpečovaná prostredníctvom hlavných organizačných úsekov: 
Úsek generálneho riaditeľa /9 zamestnancov/     
zabezpečuje koordináciu a jednotnosť postupu a činnosti všetkých úsekov STM pri vykonávaní plánovacej, 
vyhodnocovacej, rozborovej a kontrolnej činnosti, ide o agendy: právnu a kontrolnú, sekretariátu GR,  
personálnu, obranu, bezpečnosť a ochranu, utajované skutočnosti, rozmnožovňu, bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, protipožiarnu a energetickú, agendu informatika a bezpečnostného správcu, agendu  
konzervátor a reštaurátor, agendu verejné obstarávanie tovarov, verejných prác a služieb s platnými 
predpismi, agendu investičná činnosť. 
Úsek odborných činností  /34 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 špecializovanej knižnice, vzdelávacia 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                   /13 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, kultúrno-výchovná, popularizačná a propagačná činnosť, zabezpečuje agendu 
zahraničných stykov a rešerší. 
 
Úsek ekonomicko-prevádzkový                                                       /32 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 dopravnú činnosť,  materiálno-technické 
zabezpečenie, opravu a údržbu objektov, vedenie pokladničnej, mzdovej a finančnej agendy. 
 
Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov k 31. 12. 2018    
Stav zamestnancov vo fyzických osobách:    88              
 z toho:   47  žien   a    41 mužov              
Priemerný evidenčný počet zamestnancov  vo fyzických osobách:   89     z toho odborných: 51  
Priemerný  prepočítaný stav zamestnancov:                                       83     z toho odborných:  49  
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Podľa zaradenia pracovalo na jednotlivých úsekoch: 
generálneho riaditeľa                                        9 zamestnancov, z toho   4 ženy 
na úseku odborných činností                                                35 zamestnancov, z toho 19 žien 
na úseku marketingu, prezentácie a služieb                       13 zamestnancov, z toho   8 žien 
a na úseku ekonomicko-prevádzkovej činnosti                  31 zamestnancov, z toho 16 žien   

s p o l u 88 zamestnancov, z toho 47 žien 
 
 
Rozpočtom bol stanovený orientačný ukazovateľ, priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 
v počte 83 osôb. 
 
Personálny rozvoj – rok  2018 
 VH VŠ ÚS SO Z Spolu 
Vedúci zamestnanci 0 10 0 0 0 10 

Kurátori spolu 0        9*(-2) 3 0 0       12 (-2) 

  z 
to

h
o

 Prírodné vedy 0 1 0 0 0 1 

Technické vedy 0 6 3 0 0 9 

Spoločenské vedy 0 2 0 0 0 2 

Kustódi 0 0 4 0 0 4 

Lektori 0   8 11** (-2) 0 0     19(-2) 

Dokumentátori 0 0 1 0 0 1 

Knihovníci 0 0 1 0 0 1 

Reštaurátori 0 0 5 0 0 5 

THP 0 5 4 0 0 9 

Fotografi 0 0 1 0 0 1 

Ostatní 0 2  17 *** (-1) 10 2     31(-1) 

 0       34 (-2) 47 (-3) 10 2       93 (-5) 

Počet zamestnancov  spolu  32 44 10 2 88 

z toho ženy 0 12 29 4 2 47 

z toho ZPS 0 1 6 1 0 8 

  */  v tom 2 vedúci zamestnanci,,  /** v tom 1 kurátor, 1 kustód,   /***v tom 1 lektor 

 

Štruktúra pracovného zaradenia zamestnancov 
Vedúca úroveň 
 
 
 

Funkcie odborného úseku Administratíva       Ostatní       S p o l u 
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                   10 
12* 
(-2) 

4 5 1 1 1 
19** 
(-2) 

9 
31*** 

(-1) 
93 
(-5) 

88 

z toho ženy        3 
5 # 
(-1) 

2 1 1 1 1 
15## 
(-2) 

7 14 
50 
(-3) 

47 

z toho ZPS  1     1 1 5 8 8 

S p o l u 53 (-4) 9 31 (-1) 93(-5) 88 

*  v tom 2 vedúci zamestnanci,  **v tom  1 kurátor,1 kustód, *** v tom 1 lektor 
Kolónka“ z toho ženy“ - # v tom 1 vedúca zamestnankyňa, ##v tom 1 kustódka, 1 kurátorka  

Veková štruktúra zamestnancov 
 do 20 rokov 21 - 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov S p o l u 

 0 6 9 11 30 32 88 

z toho ženy 0 4 3  5 18 17 47 

z toho ZPS 0 0 0 0 7 1 8 

Vekový priemer  zamestnancov je  55 rokov,  z toho ženy 55  a muži  55 rokov. 
 

Plnenie povinného podielu zamestnania občanov so zdravotným postihnutím 
STM za rok 2018 splnilo povinný podiel  3,2 % zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím nad rámec  
zákona o zamestnanosti. 
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Pohyb zamestnancov 
V priebehu roka 2018 bolo z pracovného pomeru uvoľnených 15 zamestnancov, prijatých za uvedené 
obdobie bolo  16  nových  zamestnancov.  
 

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

Dohoda 1 1 0 

Výpoveď zo strany zamestnanca 1 1 0 

Výpoveď zo strany zamestnávateľa                                            0 0 0 

Zrušenie prac.pomeru v škúšobnej dobe                                                       3 1 0 

Iné (SD star. dôchodok, ID  invalid.dôch. doba určitá)              10 3 1 

S p o l u                                                                                        15 6 1 

  
Prehľad o prijatých zamestnancoch 

Spôsob spolu z toho ženy z toho ZPS 

Z Úradu práce 0 0 0 

Konkurzy 0 0 0 

Iné 16 7 3 

S p o l u                                                                                        16 7 3 

 

 V organizácii bol v roku 2018 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 2018  je  25 889,- Eur  

  V hodnotenom období bola v STM umožnená odborná prax trom záujemcov, z toho dvom na 
prezentačnom oddelení STM a jednému  študentovi  v Múzeu Solivar v Prešove. 

 
Profesionálny rast zamestnancov STM bol podporený prostredníctvom účasti na rôznych kurzoch, 
seminároch, školeniach a pod., ktorých sa zúčastňovali zamestnanci všetkých úsekov. 
  
Názov, účastník Kurz (K); Školenie (Š); 

Seminár (S) 
Počet zamestnancov 

Ročná mzdová uzávěrka, Z. Bérešová Š 1 

Základná finančná kontrola, Ing. Zaracká S 1 

Správa majetku, Ing. Komorovský S 1 

Školenie elektrotechnickov, Ing. Bedaj, P. To  rök Š 2 

Leadership školenie, Mgr. Šullová  Š 1 

Odborná evidencia zbierok, Katalogizačný modul, Ľ. Dulka Š 1 

Školenie zváračov, M. Kažimír, M. Sedlák Š 2 

Školenie – tlakové zariadenia kotova, PhDr. Duchoň, Kleban Š 2 

Obsluha tlakovýh zariadení Solivar, PhDr. Duchoň, Kleban K 2 

Múzejná pedagogika, Bc. Pálová K 1 

Múzejná pedagogika, Bc. Pálová K 1 

Múzejná pedagogika, Bc. Pálová K 1 

Múzejná pedagogika, Bc. Pálová K 1 

Kurz 1. pomoci  Solivar, Duchoň, Kleban, Molčanová, Šimoňáková  K 4 

Opakovaný kurz 1. Pomoci, Leleová, Gregová K 2 

Odborná evidencia zbierok, Katalogizačný modul, Ing. O. Hvať Š 1 

Odborná evidencia zbierok, Konzervátorský modul, A. Šivecký, Ing.  P. Ondreják, A. Burik  Š 3 

 
Účasť zamestnancov STM na odborných podujatiach s priamou väzbou na odborné múzejné činnosti je 
uvedená v časti 3. Ciele organizácie v roku 2018 a prehľad ich plnenia, Účasť na odborných podujatiach. 
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 9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
  

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

 
 

 
 10. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL VYKONANÝCH KONTROLNÝMI ORGÁNMI 
  

 
Počas roka 2018 bola kontrolná činnosť vykonaná v oblasti: 
 
Dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany majetku štátu pred požiarmi, požiarnej prevencie a bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci 
Vnútornú kontrolu vykonával referent BOZP. V hodnotenom období bolo vykonaných 12 kontrol 
v objektoch a na pracoviskách Slovenského technického múzea Hlavná č. 86, Košice,  2 x Hlavná č. 88 
Košice, 2 x Timonova č. 21, Košice, Mäsiarska č. 49, Košice, Múzeum letectva Košice, Múzeum dopravy 
Bratislava, Múzeum J. M. Petzvala Spišská Belá, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej Medzev, 
Hámor Medzev, Kaštieľ Budimír, Múzeum NKP Solivar v Prešove. Kontrolami neboli zistené závažné 
nedostatky, ani porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, zistené drobné nálezy boli 
na mieste odstránené, s odporúčaniami preventívnej povahy boli zodpovední zamestnanci pri vyhodnotení 
výsledkov vykonanej kontroly oboznámení. 
 
Ochrana majetku zvereného do správy STM formou vykonávania inventarizácií a revízií 
V súlade s príkazmi generálneho riaditeľa bolo prostredníctvom jednotlivo vymenovaných revíznych komisií 
v priebehu hodnoteného obdobia nariadené vykonanie riadnej fyzickej čiastkovej odbornej revízie zbierok 
„Železničná a lodná doprava“, „Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve“, „Strojárstvo, 
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Energetika, Textilné stroje“ a mimoriadnej čiastkovej odbornej revízie zbierok „Baníctvo“, „Geodézia 
a kartografia“ . 
     Revíziami boli zistené rozdiely v zbierke „Geodézia a kartografia“, prerokované a uzatvorené škodovou 
komisiou a v zbierke „Baníctvo“. 
 
V hodnotenom období bolo priebežne vyhodnocované dodržiavanie a plnenie vydaného trvalého príkazu 
generálneho riaditeľa, ukladajúceho určeným zodpovedným zamestnancom priebežné vykonávanie 
kontroly stavebnotechnického stavu nehnuteľností a objektov v správe Slovenského technického múzea, 
vykonávanie včasných opatrení na odstránenie zistených bezpečnostných rizík vo vzťahu k ochrane zdravia 
osôb a ochrane majetku. Preukázané zistenia skutočného stavu s nárokmi na vyššie finančné krytie nutných 
nákladov na ich odstránenie sú vedené ako ekonomické priority so súbežne prijatými opatreniami, 
zabezpečujúcimi predovšetkým ochranu bezpečnosti osôb.  
 
V súlade s platnými právnymi predpismi bola vykonaná periodická inventarizácia majetku a záväzkov, 
rozdielu majetku a závňzkov Slovenského technického múzea, bez zistenia inventarizačných rozdielov.   
 
V oblasti vybavovania podnetov občanov bolo v hodnotenom období doručené a prešetrené jedno 
podanie občana upovedomujúceho charakteru, týkajúce sa nedostatočnej komunikácie STM, spôsobenej 
stretom vzniknutej situácie medzi pravidelnou prevádzkou Múzea Solivar v Prešove a súčasne v rovnaký 
deň realizovaným prvým ročníkom tematickej akcie pre verejnosť „Deň soli“, kedy záujemca o štandardnú 
prehliadku objektu, ale bez záujmu o súčasnú návštevu prebiehajúcej akcie Dňa soli, nebol náležite 
zrozumiteľne oboznámený s prijatými organizačnými opatreniami, ovplyvňujúcimi bežnú prevádzku múzea 
v predmetný deň.  
Uvedené podanie bolo prejednané na zasadnutí Ústavnej rady STM a boli prijaté zodpovedajúce opatrenia 
na budúce zamedzenie vzniku obdobných nedostatkov, nakoľko akcia „Deň soli“ sa u návštevníckej 
verejnosti stretla s veľmi priaznivým prijatím a pozitívnym ohlasom, o čom svedčia písomné vyjadrenia 
a zápisy v návštevníckej knihe.  
O prejednaní podania, prijatých opatreniach a kompenzačnej ponuke bol podávateľ náležite písomne 
vyrozumený, ktoré vyrozumenie bolo podávateľom s jeho poďakovaním prijaté. 
 
V oblasti vonkajšej kontroly bolo v roku 2018 vykonaných celkom 5 kontrol, z toho počtu 1 kontrola bola 
následná. Kontroly vykonali tieto kontrolné orgány: 
 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach v januári 2018 vykonalo komplexnú 
kontrolu v objektoch Hlavná č. 86, č. 88 v Košiciach, Mäsiarska č. 49 v Košiciach, Kaštieľ Budimír a Múzeum 
letectva, kde boli v zápisnici o výsledku kontroly uložené STM opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov v určenej lehote, ktoré nedostatky boli v tejto určenej lehote riadne odstránené, čo vyplýva aj 
zo zápisnice o vykonaní následnej kontroly, vykonanej v septembri 2018; 
Sociálna poisťovňa pobočka Košice vykonala v termíne marec 2018 kontrolu odvodu poistného 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, plnenie povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Závažné porušenie zákonných povinností 
zamestnávateľa nebolo zistené, drobné nedostatky (vo veci uvedenia nesprávneho údaja o dátume výplaty 
boli odstránené počas kontroly, zistený preplatok na odvode poistného vo výške 16,- Eur bol na základe 
žiadosti STM vrátený, v 1 prípade oneskorené odhlásenie zamestnanca z registra poistencov) boli 
kontrolovaným subjektom odstránené v určenej lehote a táto skutočnosť písomne oznámená kontrolnému 
orgánu; 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach  vykonal v júni 2018 štátny zdravotný dozor 
– kontrolu vykonania regulácie živočíšnych škodcov v objektoch  Hlavná č. 86, č. 90 Košice, Mäsiarska č. 49 
Košice – s výsledkom kontroly bez opatrení; 
Ministerstvo kultúry SR, Odbor kontroly a inšpekcie vykonalo v termíne od 15. 10. 2018 do 16. 11. 2018 
finančnú kontrolu na mieste dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami v roku 2016 a 2017, ktorou kontrolou boli zistené nedostatky na úseku evidencie 
dochádzky zamestnancov kontrolovaného subjektu, prekročenia prípustného rozsahu odpracovaných hodín 
na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti u niektorých zamestnancov, 
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vo veci úplnosti údajov dokumentácie k cestovným náhradám, odmenám zamestnancov a pri určovaní 
noriem spotreby pohonných hmôt; kontrolnou skupinou boli uložené opatrenia na nápravu zistených 
nedostatkov s termínom ich vykonania do 28. 2. 2019; väčšina opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov už bola kontrolovaným subjektom splnená tak, že všetky nedostatky budú v určenom termíne 
riadne odstránené a  kontrolný orgán o ich odstránení v určenej lehote oboznámený.  

 
 

 
 11. ZÁVER 
  

 
STM v roku 2018 vykonávalo všetky základné odborné múzejné činnosti. Priebežne boli napĺňané merateľné 
ukazovatele zadefinované kontraktom na rok 2018 uzatvoreným medzi STM a Ministerstvom kultúry SR na 
poskytovanie verejných služieb a realizáciu 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, vedecko-výskumnú činnosť a sprístupňovanie 
kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 
Osobitná podpora akvizičnej činnosti účelovými dotáciami v roku 2018 a zo záveru roka 2017 v celkovej 
výške 80 000 Eur sa pozitívne odrazila na možnostiach získania zaujímavých prírastkov do zbierkového 
fondu múzea. V priebehu roka 2018 bolo aj formou kúpy získaných viacero dokumentačne cenných 
prírastkov do zbierkového fondu STM. Z dôvodou zlej situácie s priestormi na trvalé odborné uloženie 
zbierkových predmetov však múzeum musí od mnohých zámerov akvizície upúšťať. Problémom však nie sú 
len depozitáre, ale aj absencia manipulačnej techniky, vysoké náklady na transport a manipuláciu s 
nadrozmernými predmetmi, ktoré sú pre mnohé artefakty dokumentujúce vývoj vedy a techniky príznačné. 
 
V záležitosti trvalého odborného uloženia zbierkových predmetov a exponenciálne narastajúcich problémov 
so zabezpečením adekvátneho uloženia spravovaného kultúrneho dedičstva, o ktorých STM pravidelne 
Ministerstvo kultúry SR informuje, sa v hodnotenom období nepodarilo realizovať žiadne nápravy. Ako 
alternatívne riešenie STM predložilo Ministerstvu kultúry SR zámer prenájmu objektu Sklad č. 2 v areáli 
Letiska Košice a jeho adaptáciu na veľkokapacitný mnohomateriálový depozitár. V podrobnom zámere 
vyčíslilo STM predpokladané náklady na adaptáciu objektu o podlahovej ploche 633 m2, zabezpečenie, 
vybavenie mobiliárom, manipulačnou technikou, sťahovanie zbierkových predmetov a ich označenie RFID 
na sumu 78 982 Eur. Ročné náklady na nájom za tento temperovaný, stavebne a situovaním vyhovujúci 
objekt by predstavovali 15 000 Eur. Dlhoročné stagnovanie vo veci projektu Veľkoplošný depozitár  
a konzervátroské dielne v STM-Múzeu letectva v Košiciach, ako aj zásadné zhoršenie situácie po zrušení 
depozitárov v objektoch Hlavná 90, Košice po vybudovaní Vedecko-technického centra a následne dočasné 
alternatívne riešenia trvalého odborného uloženia zbierkových predmetov napr. zriadením depozitárov  
v pivničných priestoroch a v zónach s prístupom návštevníkov veľmi negatívne ovplyvňujú všetky základné 
odborné činnosti STM. Zámer alternatívneho riešenia problému s depoztármi nebol počas roka 2018 
Ministerstvom kultúry podporený. V mesiaci november STM podalo tento návrh opakovane v rámci 
návrhov na prioritné projekty na rok 2019.  
V rámci vedeckovýskumnej činnosti bolo riešených 7 vedeckovýskumných úloh. Oproti Plánu 
vedeckovýskumnej činnosti STM do roku 2018 došlo k posunu ukončenia 2 vedeckovýskumných úloh z roku 
2018 na rok 2019 z dôvodu pracovného zaťaženia riešiteľov inými úlohami súvisiacimi s prezentáciou v 
zahraničí. 
V oblasti odborného ošetrovania zbierkových predmetov, napriek veľmi pozitívnemu kvantitatívnemu 
ukazovateľu počtu ošetrených zbierkových predmetov, sú výkony obmedzované dlhodobým podceňovaním 
nutnosti obnovy vybavenia konzervátorských dielní, ale aj systematickej podpory personálneho rastu 
pracovníkov. Veľmi pozitívna je však rozbehnutá spolupráca s inými organizáciami vo veci participácie na 
konzervovaní napr. leteckej techniky – odborná prax poslucháčov Leteckej fakulty TUKE, dobrovoľnícka a 
brigádnická činnosť, a samozrejme spolupráca s občianskym združením ProMuzeum. Rovnako 
nenahraditeľnou je spolupráca vo veci obnovy remorkéru Šturec s občianskym združením Slovenským 
plavebný kongres ai. 
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V rámci odbornej metodickej činnosti bola pozornosť sústredená na prípravu a realizáciu seminára "Veda a 
technika v období Československa", ktorý STM realizovalo v decembrovom termíne vo svojom sídle v 
Košiciach. Seminár uzatvoril podujatia, ktoré STM v priebehu roka k 100. výročiu vzniku Českolovenska 
realizovalo (vývoz výstavy Čaro bakelitu do NTM Praha v rámci cyklu odujatí organizovaných českými 
partnermi, štatutárna výstava 100 rokov lodiarstva v Československu, vývoz zbierkového predmetu za 
účelom prezentácie na výstave na strojárskom veľtrhu Brno v rámci expozičného pavilónu  "100RIES ‒ 
legendy československého priemyslu". 
Vo veci starostlivosti o nehnuteľné kultúrne pamiatky v správe STM nenastal pozitívny posun. Stále 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 boli v priebehu roka 2018  
v objekte osadené aspoň prvky zabezpečenia v súlade s odporúčaniami zahrnutými v Technickej správe  
o stave TP Huta Karol, vypracovanej v rámci Pro Monumenta. 

Zo zamýšľaných prezentačných aktivít STM boli osobitnými dotáciami v rámci prioritných projektov 
podporené zámery realizácie expozície zdravotníckej (zubnolekárskej) techniky v sídle STM a I. etapa 
expozície Československé letectvo v STM-Múzeu letectva ‒ stavebné úpravy a osvetlenie hangáru. V oboch 
prípadoch systematicky prebiehali aktivity smerujúce k naplneniu cieľov. Sprístupnenie expozície 
zubnolekárskej techniky je plánované v mesiaci apríl 2019. V prípade Československého letectva STM 
predložilo návrh II. etapy, t. j. realizácie expozície, v rámci prioritných projektov na rok 2019. Podrobnejšie 
informácie o časti 3. Ciele organizácie v roku 2018 a prehľad ich plnenia, odst. Expozičná a výstavná činnosť. 
Z aktivít plánovaných z bežného rozpočtu bola realizovaná reinštalácia expozície Vývoj písacích strojov a 
začatá reinštalácia tzv. Hracieho kabinetu v expozícii Z dejín fyziky na Slovensku v sídle STM. Menšie 
reinštalácie prebehli vo viacerých expozíciách. 
Z výstavných projektov STM vyviezlo v roku 2018 do zahraničia 2 výstavy ‒ výstavu Čaro bakelitu, konkrétne 
do Českej republiky, kde za veľmi pozitívneho ohlasu odbornej obce i médií bola v Národnom technickom 
múzeu v Prahe uvedená ako prvá  aktivita v rámci projektu „Made in Czechoslovakia – aneb průmysl, který 
dobyl svět“, ktorým si NTM pripomínalo 100. výročie vzniku Československa a redukovanú výstavu "Vojna 
cez objektív", ktorá bola prezentovaná v Moskve a vo Vladivostoku. Z plánovaných nových výstav bola 
zrealizovaná a sprístupnená v STM-Múzeu Solivar v Prešove štatutárna výstava Nový Solivar prezident 
Masaryk, a v STM-Múzeu dopravy v Bratislave výstava 100 rokov lodiarstva v Československu.  
V oblasti práce s návštevníkmi bol sčasti realizovaný  Pilotný projekt múzejnej pedagogiky v STM, ktorý sa 
osvedčil a bude pokračovať. Múzeum hľadá spôsoby pritiahnutia záujmu najmä mládeže (mimo 
organizovaných skupín) o múzejnú prezentáciu histórie vedy a techniky, plní tak spoločenskú potrebu 
zvyšovania záujmu detí v školskom veku o štúdium prírodných a technických vied. Záujem verejnosti o 
expozície, výstavy a sprievodné podujatia STM a jeho pobočiek je stabilizovaný, adekvátny ponuke 
a celková návštevnosť vykazuje len malé výkyvy. 
Problémom sa však stáva personálne zabezpečenie základných odborných činností. Obsadenie pozícií 
kurátor, konzervátor a reštaurátor vzdelaním a skúsenosťami vhodnými uchádzačmi je takmer nemožné.  
K tejto situácii výrazne prispieva nielen neadekvátne finančné ohodnotenie vyžadovanej práce, ale aj 
pracovné podmienky, ktoré je STM schopné poskytnúť.  

 
Z hodnotenia dosiahnutých ekonomických výsledkov možno konštatovať, že plnenie kontraktu na bežné 
výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu je plnené na 98,20 %. Schválený kontrakt v objeme 1 195 047 € 
bol po rozpočtových opatreniach upravený na 1 493 564 €.  Čerpaný bol vo výške 1 467 526 €.  
Kontrahované výdavky vo výške 1 047 247€ 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  
1 238 945 €, čo je plnenie na 118,30 %. 
Kontrahované výdavky vo výške 3 000 € na vedecko-výskumnú činnosť boli čerpané v plnej výške 3 000 € . 
Rozpočtované vlastné výnosy v kontrakte vo výške 170 000 € boli čerpané v objeme 185 405 €. Na oblasť 
tvorby vlastných výnosov zo vstupného v roku 2018 vplývalo aj rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky o voľnom vstupe návštevníkov v prvé nedele  v mesiaci aj v roku 2018, s negativným  
odhadovaným vplyvom   v objeme 23 115 €. 
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V celkovom hospodárskom výsledku vykazalo Slovenské technické múzeum zisk vo výške 25 937 €, pri 
výnosoch celkom 2 119 942 € a čerpaných nákladoch v objeme 2 094 005 € čo je zlepšenie hospodárskeho 
výsledku oproti roku 2017, kedy sme vykázali stratu 6 336 €.  
 
Kladný vplyv na hospodársky výsledok, zisk,  Slovenského technického múzea v objeme 25 937 € mal nárast 
vlastných výnosov, ale aj pridelenie prostriedkov MK SR  vo výške 50 000 €  rozpočtovým opatrením č. 11 
v závere roka 2018.  
Pozitívom je aj schválenie prostriedkov na rekoštrukciu výmenikovej stanice OST ktorá je v havarijnom 
stave. Tieto prostriedky   budú vyčerpané v roku 2019, po skončení vykurovacej sezóny. 
 
Slovenské technické múzeum spravuje rozsiahly majetok z ktorého  je veľká časť v zlom technickom stave. 
Často dochádza k neočakávaným situáciam, ako sú havarijne stavy, zatopenie priestorov v ktorých sú 
uložené zbierkové predmety, prasknutia potrubí, zatekanie striech, upchatia kanalizácií a podobne.  
Z uvedených dôvodov STM v návrhu východísk štátneho rozpočtu na roky 2019 – 2021 STM Košice 
vyšpecifikovalo nevykryté potreby  len v kategórii 630 Tovary a služby a ďalšie súvisiace služby v objeme 
125 600 €. 
V prípade navýšenia Kontraktu  Slovenskému technickému múzeu zo strany MK SR na rok 2020 o objem 
nevykrytých potrieb , teda 125 600 €, by sa podstatná časť spomínaných problémov riešila koncepčne a aj 
s možnosťou jednotlivé opravy naplánovať a to aj s ohľadom na zdlhavejší proces verejného obstarávania. 

 
V Košiciach, dňa 21. 2. 2019. 

 

                                                                                                    Predkladá: 

                                                                                                                                        Ing. Eugen Labanič 

                                                                                                                                      generálny riaditeľ STM 


