Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22821
na rok 2021
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
a Slovenským technickým múzeom
Článok I.
Účastníci kontraktu
Poskytovateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ústredný orgán štátnej správy podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Natália Milanová, ministerka kultúry SR
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
00 165 182

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Slovenské technické múzeum
Hlavná 88, 040 01 Košice
Zuzana Šullová, generálna riaditeľka
Štátna pokladnica
SK03 8180 0000 0070 0023 9670
31297111

(ďalej len „prijímateľ“)

Preambula
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22821 na rok 2021 (ďalej len
„dodatok č.1“), ktorý je podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002
interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným
orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich
financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.
Dôvodom realizácie dodatku č. 1 je realizácia financovania prioritných projektov podporených
poskytovateľom.
Článok II.
Predmet dodatku č. 1
Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II a Článkom III
kontraktu č. MK-1906/2020-421/22821 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných
ustanovení:
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1)

Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa v ods. 2 dopĺňa o písmeno f) v znení:
f) realizácia prioritných projektov:

2)

-

Názov projektu: Elektrotechnika ‒ komplexná reinštalácia expozície II. etapa
v rámci výsledkov vedecko-výskumnej činnosti múzea
Schválené finančné prostriedky: 52 800,- eur
Merateľné ukazovatele:
počet nových expozícií: 1
počet návštevníkov (v rámci návštevy expozičného celku v sídle STM, 1 mesiac v roku
2021): 250
počet sprievodných programov k expozícii (1 mesiac v roku 2021): 1
počet sprístupnených zbierkových predmetov: 400 ks
tržby zo vstupného (v rámci tržieb zo vstupného do expozičného celku v sídle STM,
1 mesiac v roku 2021): 2 000,- eur

-

Názov projektu: Sprievodca po STM – mobilná aplikácia
Schválené finančné prostriedky: 11 250,- eur
Merateľné ukazovatele:
počet mobilných aplikácií: 1
počet stiahnutí mobilnej aplikácie: 600

-

Názov projektu: Akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
Schválené finančné prostriedky: 35 430,- eur
Merateľné ukazovatele:
počet prírastkov do zbierkového fondu kúpou: 50 ev. j.
počet prírastkov do knižničného fondu: 10 kn. j.

-

Názov projektu: Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec – III. etapa
Schválené finančné prostriedky: 37 000,- eur
Merateľné ukazovatele:
odborné ošetrenie NKP Remorkér Šturec ‒ 3. etapa
návštevnosť v rámci špecializovaných akcií ‒ počet sprístupnení/podujatí: 1

-

Názov projektu: Vypracovanie architektonickej štúdie „Vstupná hala sídelnej budovy
STM, Hlavná 88, Košice“
Schválené finančné prostriedky: 2 500,- eur
Merateľné ukazovatele:
zrealizovaná prípravná etapa zámeru rekonštrukcie vstupu do sídelnej expozičnej
budovy STM ‒ vypracovaná architektonická štúdia
Znenie Článku III – Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne:
2.

Príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností (ďalej len „príspevok“) je v rámci
bežných výdavkov upravený – zvýšený o sumu 113 550 eur (slovom: stotrinásťtisíc
päťstopäťdesiat) a v rámci kapitálových výdavkov o sumu 25 430 eur (slovom:
dvadsaťpäťtisíc štyristotridsať).
Zvýšenie príspevku je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a až e.

3)

Doplnenie Znenia Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm.
e) v znení:
e / uskutočňovať presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými projektmi
pri dodržaní celkového objemu finančných prostriedkov, poskytnutých na ich realizáciu
bez súhlasu poskytovateľa.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1) Tento dodatok č. 1 sa stáva platným a účinným dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi
kontraktu č. MK-1906/2020/421/22821 na rok 2021.
2) Dodatok č. 1 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa
jeho podpisu.
3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú Prílohy č. 1 a 2a ‒ e.
4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou
písomných a číslovaných dodatkov.
5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden
rovnopis pre prijímateľa.
Bratislava, dňa 10.3.2021

Natália Milanová
ministerka kultúry SR

Zuzana Šullová
generálna riaditeľka
Slovenského technického múzea

Prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia
Príloha č. 2a až e – Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej klasifikácie
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Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0106 ‒ Akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): sekcia kultúrneho dedičstva
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenské technické múzeum
Názov projektu: Akvizície

zbierkových predmetov a knižničných fondov

Termín začatia projektu: január 2021
Termín ukončenia projektu: december 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
V súlade s poslaním, špecializáciou, hlavnými cieľmi v strednodobom horizonte, a najmä Plánom akvizičnej činnosti zohľadňujúcim aktuálny stav
dokumentácie sledovaných technických a vedných odborov, ako aj zámery v prezentačnej činnosti, Slovenské technické múzeum systematicky
buduje zbierkový fond. Okrem získavania predmetov kultúrnej hodnoty darom, vlastným výskumom, prevodom alebo zámenou, je na získavanie
hmotných súčastí technického kultúrneho dedičstva nevyhnutná aj finančná podpora.
Rozpočet (odborný odhad nákladov v položkách) pre prírastky kúpou v roku 2021 do jednotlivých zbierok
podľa štruktúry zbierkového fondu STM:
 Letectvo a letecká technika (KV: 12 430 eur; BV na prepravu nadrozmerných predmetov: 6 000 eur)

(zámer nadobudnutia kúpou / kapitálové výdavky: palubná doska lietadla Me-262 ; letecké palubné rádiostanice britskej výroby; anténa lietadla Il-14; lietadlo Zlin Z-42 )(náklady spojené s
prepravou plánovaných darov a prevodov)

 Doprava cestná (KV: 6 000 eur, BV na prepravu nadrozmerných predmetov: 2 000 eur)

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

 Doprava železničná a lodná (KV: 1 000 eur)

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

 Strojárstvo, Energetika (KV: 500 eur)
(nadobudnutie dokladov aktuálneho vývoja energetických zariadení – trendy /solárne, veterné, geotermálne zariadenia/, pokryť chýbajúce časti zbierky /Wankelov motor, hybridný motor,
motor na drevoplyn a pod.)

Elektrotechnika (KV: 500 eur)
(prioritne doplniť zbierku o vybrané artefakty sortimentu tzv. čiernej /dorozumievacej a zábavnej, hudobnej) techniky vyrábanej na území bývalého Československa, o čs. výpočtovú
techniku a meracie zariadenia 70. a 80. rokov 20. stor.)

 Hodinárstvo (KV: 300 eur)
(získanie vybraných typov hodín nedostatočne zastúpených v zbierke (najstaršie spôsoby merania času – najmä slnečné, sviečkové, vodové, ohňové) a funkčných technicky zaujímavých
(výnimočných) hodín, a zároveň postupovať v budovaní kolekcie náramkových hodín domácej produkcie)

 Baníctvo a Baníctvo-Solivarníctvo (KV: 700 eur)

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

 Hutníctvo (KV: 300 eur)
(prioritne nadobúdanie dokumentov a predmetov súvisiacich s prevádzkami železiarskej výroby na východnom Slovensku – najmä Gemer)

 Kováčstvo (KV: 500 eur)
(predmety z kovov – kováčske výrobky umeleckého charakteru, dokumentačný materiál – katalógy, cenníky, vzorkovníky; budovanie kolekcie nožiarstvo)

 Fotografická a kinematografická technika (KV: 300 eur)

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

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
 Priemyselný dizajn (KV: 400 eur)

(prioritne doplnenie cca 100 ks bakelitových predmetov najmä z produkcie bývalého bratislavského podniku Gummon a t. č. zapožičaných STM od súkromných zberateľov za účelom
prezentácie vo výstave "Čaro bakelitu")

 Kancelárske stroje a Polygrafia (BV na prepravu veľkorozmerných predmetov: 1 000 eur)
(artefakty dokumentujúce mechanizáciu písma a polygrafický priemysel – v roku 2021 predpokladáme získanie veľkorozmerných historických strojov a zariadenia kníhtlačiarskej dielne zo
Štátnej vedeckej knižnice darom, na prepravu sú však nevyhnutné dodávateľské prepravné služby)

 Geodézia a kartografia (KV: 500 eur)
(v nadväznosti na výsledky VVÚ "Josef a Jan Frič" vs "Srb a Štys", Dokumentácia tovární presnej mechaniky a optiky" je zámerom doplniť ZF o historické fotogrametrické vyhodnocovanie
prístroje ako doklady vývoja vyhodnocovacích a mapovacích metód geodézie; pilotovací teodolit a zároveň pokračovať v doplňovaní geodetickými prístrojmi a predmetmi dokumetnujúcimi
vývoj kartografie19. a 20. storočia)

 Astronómia (KV: 500 eur)

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

 Fyzika a Chémia (KV: 500 eur)

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

 Zdravotnícka technika (KV: 1 000 eur; BV na zneškodnenie zdrojov žiarenia 500 eur)
(do novozriadenej zbierky nadobudnúť zdravotnícku techniku vyrobenú na našom území, prípadne v Československu, prioritne sa sústreďujeme momentálne na budovanie kolekcie
historických prístrojov zn. Chirana Stará Turá, a teda prístroje lekárske, anestetické a dýchacie, hygienu, farmáciu, zdravotnícke a kompenzačné pomôcky, protetiku a súvisiace;
v súvislosti s nadobúdaním aj prístrojov so zdrojmi žiarenia /rtg/ sú nevyhnutné prostriedky na zneškodnenie zdrojov žiarenia podľa platnej legislatívy – "hygiena žiarenia")

Nadobudnutie zbierkových predmetov formou kúpy celkom: 25 430 eur
Prostriedky súvisiace s prepravou nadrozmerných predmetov a ekologickou likvidáciou podľa platnej legislatívy: 9 500 eur

Knižničný fond:
Doplnenie knižničného fondu špecializovanej knižnice STM o literatúru súvisiacu so zameraním a špecializáciou STM.
Nákup knižničných fondov formou kúpy: BV 500 eur

Spolu na akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov:
KV: 25 430 eur BV: 10 000 eur
Cieľ projektu:
Systematické budovanie zbierkového fondu STM, nadobúdanie artefaktov dokumentujúcich vývoj vedy, výroby a techniky na Slovensku.
Systematické budovanie knižničného fondu špecializovanej Knižnice STM.
Merateľné ukazovatele:
Počet prírastkov do zbierkového fondu kúpou: 50 ev. j.
Počet prírastkov do knižničného fondu: 10 kn. j.

Vypracoval (meno, priezvisko):
Ing. Marián Majerník
námestník GR STM pre odborné činnosti
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko):
Mgr. Zuzana Šullová
generálna riaditeľka STM
Podpis:

dňa:

dňa:

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO – aktivity, ktoré sú výstupom vedeckovýskumnej činnosti
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): sekcia kultúrneho dedičstva
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenské technické múzeum
Názov projektu:

Elektrotechnika ‒ komplexná reinštalácia expozície II. etapa

Termín začatia projektu: marec 2021
Termín ukončenia projektu: november 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
Komplexná reinštalácia morálne i fundusom zastaranej a opotrebovanej dvoj expozície (na ploche 254 m2) z roku 1992 v sídelnej budove STM
v Košiciach na 3. nadzemnom podlaží pozostávajúcej z tém: Dorozumievacia technika, Záznam a reprodukcia zvuku a obrazu. Reinštalácia bude
zahŕňať aj doplnenie tematiky "televízna a rozhlasová technika" ‒ ako výstupu z vedeckovýskumnej úlohy ukončenej štúdiou pod názvom "Vývoj
a dokumentácia rozhlasovej a televíznej techniky na Slovensku", ako aj tém vystihujúcich motto celej expozície "elektro všade okolo nás".
Dominantou expozície zostáva prezentácia diela J. Murgaša ako osobnosti svetovej vedy a techniky. Zlučujúcim prvkom celej expozície je "vyrobené
na území Česka a Slovenska". Keďže zbierka elektrotechniky v zbierkovom fonde STM je obsahovo mimoriadne bohatá, ťažiskom selekcie
originálnych predmetov do expozičnej prezentácie bude výberové kritérium "prvý – naj – posledný" z pohľadu napríklad technických parametrov,
použitej technológie, alebo funkcií atď.
V roku 2020 bol MK SR pre STM schválený návrh PP I. etapy tohto projektu, avšak oproti vykalkulovým nákladom vo výške 54 800 eur, bolo pre STM
schválených 25 000 eur, čo je rozdiel - 29 800 eur. Z toho dôvodu sa v rámci I. etapy v roku 2020 riešilo: komplexné osvetlenie expozičných
priestorov, výtvarno-priestorové riešenie expozície.
Rozpočet (odborný odhad nákladov v položkách):
II. etapa (rok 2021) náklady: 52 800 eur
 deinštalácia pôvodnej expozície, reštaurovanie zbierkových predmetov (vybrané artefakty funkčný stav)
(deinštalácia vrátane zneškodnenia odpadu, odborné ošetrovanie zbierkových predmetov) (1000 eur)
 úpravy priestoru /sanácia podlahy (drevo parkety), schodiska (drevo) + implementácia debarierizačných prvkov, stien/, elektroinštalácia s rozvodmi
(úprava priestorov) (10 000 eur)
 preklady
(preklady textových častí expozície, textu do sprievodných printových materiálov, audiovizuálnych materiálov v expozícii) (800 eur)
 inštalácia expozície
(manipulácia s nadrozmernými zbierkovými predmetmi /3. nadz. podlažie bez výťahu/) (1 000 eur)
 účelový výstavný mobiliár, výstavné prvky (účelový mobiliár) (20 000 eur)
 realizácia plošnej časti expozície - výstavné panely, polygrafia v súvislosti s textovými a obrazovými informáciami v expozícii
(sprievodné textové a obrazové informácie – polygrafia) (10 000 eur)
 spracovanie a výroba audiovizuálnych prvkov expozície, licencie a sublicencie
(spracovanie obsahu a reprodukčné zariadenia audiovizuálneho obsahu) (3 000 eur)
 sprievodné printové a elektronické materiály k prezentačnému výstupu
(katalóg, sprievodcovia, mobilná aplikácia) (5 000 eur)
 marketing a propagácia, múzejná pedagogika
(komunikácia sprístupnenia novej expozície, sprievodné programy pre vybrané cieľové skupiny a podporné materiály) (2 000 eur)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkom náklady projektu spolu s I. etapou realizovanou v r. 2020: 77 800 eur
Cieľ projektu:
Realizácia prioritného projektu napĺňa ciele múzejnej komunikácie/prezentačná činnosť – sprostredkovanie výstupov z odbornej a vedeckovýskumnej
činnosti. Ide o komplexnú reinštaláciu expozície z roku 1992 pôvodne na ploche 254 m2, vrátane doplnenia nového tematického celku.
Zároveň budú odstránené závažné nedostatky súčasnej expozície – najmä v súvislosti s pasívnou ochranou a bezpečnosťou zbierkových predmetov
i bezpečnosťou návštevníkov.

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Merateľné ukazovatele:
Prezentácia múzejných zbierok sa riadi princípmi múzejnej komunikácie. Tá sa uskutočňuje prezentáciou zbierkových predmetov (vystavovanie)
a interpretovaním jeho muzeálnej hodnoty. V sprostredkovávaní informácií, ktoré sa snaží zbierkový predmet zachytiť a podať je potreba dvojstrannej
komunikácie medzi múzeom a návštevníkom. Múzeum sa snaží kvalitné informácie odovzdať, na druhej strane návštevník má potrebu informáciu
prijať. Sprostredkovanie exponátu stojí na zmyslovej báze – pokúša sa pôsobiť na viaceré zmysly súčasne (zrak, sluch, hmat). Častým problémom
je, že múzeum komunikuje neprimeranou formu, ľudia nechápu odborný kontext výkladu a tým ich záujem klesá. Preto by mali skúmať reakciu
návštevníkov, vyhodnocovať ich vzťah k expozícii/výstave, podľa toho vytvoriť pedagogicko-didaktickú štruktúru prezentácie informačných zdrojov
predmetu:
• kvantita – ani píliš málo, ani príliš veľa informácií,
• kvalita – pravdivé, overené informácie,
• relevancia – prezentovanie podstatných informácií,
• výraz – zreteľné, jasné informácie.
Všetky spomínané prostriedky v súlade budú viesť k predpokladanému zvýšeniu vzrastu návštevnosti. Tento ukazovateľ návštevnosti sa dá
predpokladať aj z doterajšej štatistiky návštevnosti v STM – Hlavná 88, Košice.
Pri reinštalácii expozície sa berú do úvahy parametre tak, aby nová expozícia spĺňala čo najviac parametrov, kritérií pre vytvorenie čo
najpríjemnejšieho zážitku a prenosu informácií na návštevníka viacerými zmyslami. Takéto vnímanie môžeme chápať aj ako učenie sa bez učenia.
1. počet nových expozícií: 1
2. počet návštevníkov (v rámci návštevy expozičného celku v sídle STM, 1 mesiac v roku 2021): 250
3. počet sprievodných programov k expozícii (1 mesiac v roku 2021): 1
4. počet sprístupnených zbierkových predmetov: 400 ks
5. tržby zo vstupného (v rámci tržieb zo vstupného do expozičného celku v sídle STM, 1 mesiac v roku 2021): 2 000 Eur
Vypracovali (meno, priezvisko):
Ing. Marián Majerník
námestník GR STM pre odb. činnosti
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko):
Mgr. Zuzana Šullová
generálna riaditeľka STM
Podpis:

dňa: 23. 2. 2021

dňa: 23. 2. 2021

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: OEKOI03 – podporná infraštruktúra
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): sekcia kultúrneho dedičstva
Predkladateľ projektu: Slovenské technické múzeum
Názov projektu: Sprievodca

po STM – mobilná aplikácia

Termín začatia projektu: marec 2021
Termín ukončenia projektu: august 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
Mobilná aplikácia STM bude pozostávať z prezenčnej časti, ktorá bude obsahovať všetky dôležité informácie o STM a všetkých jeho pobočkách
v slovenskom a anglickom jazyku. Fungovať bude na platforme Android aj iOS. Prevažná časť aplikácie bude fungovať off-line, aj bez nutnosti
pripojenia na internet. Mnohé informácie budú dostupné po načítaní QR kódu. Každá pobočka bude obsahovať kontakty, mapu, otváracie hodiny,
vstupné, textové, obrazové informácie a audio sprievodcu. Aplikácia bude funkčne prepojená s webovou stránkou múzea, na ktorej bude
k dispozícii rezervačný systém, neskôr aj e-shop.
STM bude používať mobilnú aplikáciu aj v tabletoch, čo poslúži návštevníkom múzea ako audio sprievodca ku jednotlivým objektom ‒ zaujímavým
zbierkovým predmetom a pod. Pre lepší komfort si návštevník audio nahrávku bude môcť spustiť manuálne, pomocou QR kódu, alebo NFC. Audio
sprievodca bude doplnený o textové informácie, fotografie s možnosťou zväčšovania, prípadne o krátke videá.
Slabozrakí a sluchovo postihnutí návštevníci budú mať informácie vo zväčšenom písme.
Mobilná aplikácia bude bezplatná a bude pracovať na platformách Android a iOS.
Cieľ projektu:
Cieľom mobilnej aplikácie je zlepšiť komfort návštevníkov STM. Modernou a atraktívnou formou sprevádzať návštevníkov múzea za pomoci mobilu
alebo tabletu. Zlepšiť dostupnosť informácií pre zahraničných a zdravotne znevýhodnených návštevníkov (najmä nepočujúcich).
Rozpočet
Návrh aplikácie, dizajn, ovládacie prvky

700,00 €

3D zábery 13 ks (zhotovenie, postprocesing)

975,00 €

2D zábery 10 ks

125,00 €

Mapové podklady

500,00 €

GPS súradnice, navigovanie

500,00 €

Slovenský audiosprievodca

200,00 €

Jazykové mutácie (anglicky, nemecky, maďarsky)
Implementácia textových podkladov
Tablety 25 ks
SPOLU

1 900,00 €
100,00 €
6 250,00 €
11 250,00 €

Merateľné ukazovatele:
počet mobilných aplikácií: 1
počet stiahnutí mobilnej aplikácie STM: 600

Vypracoval (meno, priezvisko):
Mgr. Ján Melich
námestník GR STM pre marketing
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko):
Mgr. Zuzana Šullová
generálny riaditeľka
Podpis:

dňa: 23. 2. 2021

dňa: 23. 2. 2021

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 010 E Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenské technické múzeum
Názov projektu:

Lodné múzeum Ľ. Štúr / Šturec – III. etapa
Termín začatia projektu: marec 2021
Termín ukončenia projektu: december 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:

V roku 2015 zrealizovaná I. etapa
V roku 2018 zrealizovaná II. etapa
Popis už vykonaných etáp: Po zabezpečení základných čistiacich prác, čiastočná dekontaminácia podpalubia a presun plavidla na
lodný výťah na brehu v bratislavskom Zimnom prístave v nultej etape v roku 2014 a vybudovaním nástupného mostíka, definitívnym
vyčistením palúb a podpalubia, opravou a zvarmi kovových častí, zabezpečením základného a krycieho náteru exteriérových častí
plavidla, zničených drevených a sklenených prvkov nadstavby prvej etapy v roku 2015, a drobných pokračovacích prácach na úrovni
dobrovoľníckej, údržbárskej a konzervačnej činnosti bez nároku na štátne financie v rokoch 2016 a 2017, v roku 2018 pokračovali
práce, často dobrovoľnícke a sponzorské, na očistení starých náterov tlakovou vodou, vykonaný náter penetračnou hmotou a základný
náter nadstavby lode. Trup plavidla bol spracovaný komplexne, otryskovanie tlakovou vodou, penetračný náter, základný náter
a dvakrát vrchný náter, a zároveň v II etape ako prioritný projekt na celkovej sanácii KP remorkéru Šturec (ex Štúr) na kotvových
zariadeniach, navijáku, svetlometov, sťažni a doplnení chýbajúceho výstroja, ale rovnako aj projektov a dokumentácie.
Návrh pre rok 2021
Rozpočet (odborný odhad nákladov v položkách):
1. Rekonštrukcia okien a ich mechanizmu
2. Zabezpečenie objektu kamerovým systémom
3. Sfunkčnenie el. rozvodov (svetelné a zásuvkové) na lodi
4. Stavebný dozor
Náklady celkom

7 000,- €
4 000,- €
24 000,- €
2 000,- €
37 000,- €

Cieľ projektu:
Komplexné riešenie obnovy národnej kultúrnej pamiatky dvojmotorového remorkéru Šturec (ex tanková loď Ľ. Štúr) z roku 1937, rekonštrukcia
zariadení a mechanizmov, jeho interiérových úprav a adaptácia na Múzeum vodnej dopravy a vybudovanie stálej expozície histórie lodnej prepravy
na slovenskom (československom) úseku Dunaja. Na Slovensku doposiaľ nie je múzeum lodnej/riečnej dopravy ani vodnej prepravy na
medzinárodnej rieke Dunaj. Náš zámer súvisí aj s postupným pretváraním územia Starého (zimného) prístavu v Bratislave na nové mestské
až nadmestské funkcie hlavného mesta.
Merateľné ukazovatele:
Odborné ošetrenie národnej kultúrnej pamiatky Remorkér Šturec, následne výstup vedeckovýskumnej činnosti a expozícia zameraná na lodnú
dopravu. Predpokladaný nárast návštevnosti.
1. odborné ošetrenie NKP Remorkér Šturec ‒ 3. etapa
2. návštevnosť v rámci špecializovaných akcií ‒ počet sprístupnení/podujatí: 1
Vypracoval (meno, priezvisko):
Mgr. Martin Goduš
kurátor STM-Múzea dopravy v Bratislave
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko):
Mgr. Zuzana Šullová
generálna riaditeľka
Podpis:

dňa: 23. 2. 2021

dňa: 23. 2. 2021

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
č.2a

Elektrotechnika ‒ komplexná reinštalácia expozície II. etapa / 08T0103
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
z toho:

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému % plnenia k upravenému
rozpočtu
rozpočtu

52 800

52 800
18 000
1 500
2 000
1 500
10 000
2 000
17 800

633001
633002
633006
633018
635006
637003
637004

640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700

52 800

Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje
Vypracoval: Ing. Mikuláš Komorovský

Schválil: Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka

Podpis:

Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum:23.2.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá - ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
č.2b

Sprievodca po STM – mobilná aplikácia /OEKOI03
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
z toho :

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

11250

11 250
6 250
2 300
2 700

633002
633013
637004

640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700

11250

Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje
Vypracoval: Ing. Mikuláš Komorovský
Podpis:

Schválil: Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka
Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum: 23.2.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
č.2c

Akvizície zbierkových predmetov a knižných fondov / 08T0106
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
z toho :

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

10 000

10 000
50
450
9 400
100

632003
633009
637004
637012

640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
z toho :
719002
Výdavky celkom 600 + 700

25 430
25 430
35 430

Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje
Vypracoval: Ing. Mikuláš Komorovský
Podpis:

Schválil: Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka
Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum: 23.2.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
č.2d

Lodné múzeum Ľ. Štúr/Šturec – III. etapa / 08T010E
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
z toho :

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
% plnenia k
rozpočtu
upravenému rozpočtu

37 000

37 000
2 000
7 000
28 000

633003
635006
637004

640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700

37 000

Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje
Vypracoval: Ing. Mikuláš Komorovský

Schválil: Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka

Podpis:

Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum: 23.2.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
č.2e

Vypracovanie architektonickej štúdie "Vstupná hala sídelnej budovy STM, Hlavná 88, Košice" / 08T010E
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
z toho :
637004
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

2 500

2 500
2 500

2 500

Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje
Vypracoval: Ing. Mikuláš Komorovský
Podpis:

Schválil: Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka
Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum: 23.2.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
Predkladateľ projektu: Slovenské technické múzeum
Názov projektu: Vypracovanie

Košice“

architektonickej štúdie „ Vstupná hala sídelnej budovy STM, Hlavná 88,

Termín začatia projektu: apríl 2021
Termín ukončenia projektu: september 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
Vstupný priestor sídelnej budovy STM na Hlavnej ul. 88 v Košiciach, s drobnými úpravami v roku 2012, slúži návštevníkom
a zamestnancom STM prakticky v nezmenenej forme od polovice minulého storočia. Logicky už dávno nespĺňa súčasné európske
trendy moderného múzejníctva, ale najmä očakávania návštevníkov STM či už z estetického, funkčného, informačného alebo
servisno-prevádzkového hľadiska. Priestor nie je bezbariérový, tým pádom nie je priateľský k zdravotne znevýhodneným
návštevníkom, zastaraná, resp. úplne absentujúca infraštruktúra bráni v aplikácií moderných multimediálnych technológií.
Architektonická štúdia bude mať variantný charakter. V úzkej súčinnosti s objednávateľom prinesie odpovede a navrhne riešenia
základných problémov zmeny filozofie a funkčnosti celého vstupného priestoru sídelnej budovy STM.
Bude obsahovať:
 Popis situácie
 Pôdorysy, Rezy, Pohľady
 Vizualizáciu interiéru
 Návrh materiálovo-konštrukčného riešenia
 Predpokladané rozpočtové náklady
Cieľ projektu:
Základným cieľom projektu je získanie komplexného, logického a zrozumiteľného architektonického návrhu budúceho riešenia
modernizácie vstupných priestorov sídelnej budovy STM v Košiciach, tak aby zohľadňoval v prvom rade trendy v európskom
múzejníctve a maximálne vyšiel v ústrety potrieb návštevníkov STM.
Rozpočet : 2 500,- Eur

Merateľné ukazovatele:
prípravná etapa zámeru rekonštrukcie vstupu do sídelnej expozičnej budovy STM ‒ vypracovaná architektonická štúdia
najnižšia obstarávacia cena
užívateľský komfort (smerom k návštevníkom STM i zamestnancom STM)
Vypracoval (meno, priezvisko):
Mgr. Ján Melich
námestník GR STM pre marketing
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko):
Mgr. Zuzana Šullová
generálna riaditeľka
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