VEDECKO-TECHNICKÉ CENTRUM V KOŠICIACH
Na začiatku bola myšlienka. Potom dlho, dlho
nič, až dostala písomnú podobu a bola vyhlásená
verejná súťaž.
Na prvé prečítanie vyzerala pomerne
splniteľne. Toto predsa máme v ponuke, toto sme niekde
videli, toto vyrobíme, toto kúpime, toto zistíme... a tak sme sa
rozhodli otvoriť dvere ďalšej z komnát paláca vedy
a techniky.
Našiel sa dobrovoľník pre každodennú starostlivosť
o výpravu a tradičným pochodom mínovým poľom sme sa
kvalifikovali do elektronickej aukcie. Zdĺhavý proces
administrácie pred výberovým konaním, nás zbavil polovice
súperov, takže zostal jeden. Bojoval statočne. Spolu s ním
padla značná časť rozpočtu. Po absolvovaní zdĺhavých,
avšak povinných tancoch s príslušným ministerstvom, začal
oficiálny program. Pochopiteľne, sondovali sme už tri
mesiace predtým. Stovky kilometrov najazdených za
inšpiráciou a poučením, desiatky hodín vzájomnej
komunikácie, náročné preosievanie potenciálnych
sp o l up ra cov n í kov, h ľ a d a n i e m o ž n o stí n a tro ch
kontinentoch, oddeleniach vlastnej fir my i v jej
intelektuálnom okolí. Miestne, košické zdroje sme využili na
integrovanie invenčnej grafiky a nábytkových prvkov. Mesiac
po podpise zmluvy bolo naplnené prvé dodávkové auto
a jazdy postupne pribúdali.
S minimalizáciou stáleho personálneho obsadenia,
redukovanými technickými prostriedkami, ekonomickou
dopravou i ubytovaním, maximalizáciou nasadenia
a pracovného času, nevyčerpateľným entuziazmom, sme

prevažne vlastnými silami vyrobili, zostavili, dopravili,
umiestnili a sprevádzkovali všetko požadované.
V súlade so zadaním objednávateľa boli vybavené
dve poschodia zrekonštruovaných priestorov Slovenského
technického múzea (STM) Košice. Tematické bloky:
elektrina a magnetizmus, hydrodynamika, mechanika
a dynamika, optické javy a ilúzie, elektronické i mechanické
hry, labyrinty, hlavolamy, solárna energia, mikrosvet,
akustika, kozmická mechanika, geometria, balans a hľadanie
ťažiska, gravitácia, vibrácie, termovízia, aerodynamika
a prúdenie vzduchu, anatómia, bioelektrina, koordinácia, test
reflexov, elektroakustika, plazmové výboje, postreh,
hudobný sluch, priestorový odtlačok, presnosť pohybu a iné
biotesty boli naplnené 122 exponátmi a elektronickým
vybavením. Súčasťou odovzdávacieho procesu bolo
niekoľko stoviek strán protokolov, vyhlásení, správ, plánov
a manuálov. Nad rámec špecifikácie prevádzkovatelia dostali
elektronický systém registrácie návštevníkov, s USB
kamerami a monitormi, napojený na internet. My sme
zaškolením miestneho servisného technika získali ďalšieho
kolegu.
Tri mesiace po podpise zmluvy, 5. septembra 2013,
bolo Vedecko-technické centrum pre deti a mládež pri STM
Košice, pri účasti významných hostí a celoštátne pôsobiacich
televízií, slávnostne otvorené. Bez významných technických
výpadkov statočne odoláva nájazdom mladých i zrelých
návštevníkov, pri pravidelne zaplnenom rezervačnom
kalendári.

Fotografie rôznych exponátov si môžete pozrieť na stránke www.sciencemodels.info

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK l Mlynská dolina l 842 48 Bratislava
Tel.: +421 2 6541 1344 l Fax: +421 2 6541 1353 l E-mail: kvant@kvant.sk l Web: www.kvant.com

