Zápisnica
z I. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku
v Banskej Štiavnici v dňoch 2. a 3. októbra 2014

I. zasadnutie odbornej Komisie pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej Komisie) sa
konalo v dňoch 2.a 3. októbra 2014 v zariadení Ministerstva kultúry SR v Banskej Štiavnici. Na zasadnutí
bolo prítomných 30 členov Komisie (viď prezenčná listina).
Program:
2. 10. 2014
I.
Pracovné zasadnutie komisie ‒ Voľba výboru Komisie
II.
Odborný program
III.
Sprievodný program
3. 10. 2014
IV.
Pracovné zasadnutie a zhodnotenie odborného programu
V.
Program činnosti na ďalšie obdobie
VI.
Sprievodný program

K bodu l.
V mene zakladajúcich členov Komisie prítomných privítala Z. Šullová. Ozrejmila dôvody a okolnosti vzniku
Komisie pri ZMS a informovala o aktuálnom stave a počtoch členov Komisie. Zároveň prítomných
oboznámila s predstavou o hlavných cieľoch a zámeroch činnosti Komisie, ako aj možnostiach jej
fungovania.
V súlade s organizačným a rokovacím poriadkom Komisie prebehla voľba 5-členného výboru a predsedu
Komisie s nasledovným výsledkom:
Členovia výboru Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS pre obdobie 2014 ‒ 2017:
Mgr. Štefan Chrastina
Ing. Ladislav Klíma
Ing. Marián Majerník (tajomník)
Ing. Magdaléna Sombathyová
Mgr. Zuzana Šullová (predseda)
K bodu II.
Zasadnutie Komisie pokračovalo odborným programom. Odznelo celkovo 14 prezentácií k nasledovným
témam:
TÉMA: ZBIERKY A ZBIERKOVÝ FOND
 Nová expozícia histórie hnedouhoľného baníctva v Handlovej, M. Sombathyová (SBM)
 Aktuálne o odborných múzejných činnostiach, Z. Šullová (STM)
 Nový prírastok do zbierky Strojárstva STM – mlynská stolica, E. Benko (STM)
 Priemyselný dizajn v zbierkach STM, L. Klíma (STM)
 Zbierky Polygrafia a Kancelárska technika v správe STM v kontexte vývoja a výroby
písacích strojov na území bývalého Československa, V. Tillová (STM)
 Zbierka letectva a leteckej techniky v STM-Múzeu letectva – fakty a zaujímavosti,
P. Ondreják (STM-ML)




Fyzikálne učebné pomôcky a prístroje v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky,
M. Gallusová (MŠaP)
Sklárske výrobky v zbierkach NMG, Š. Chrastina (NMaG)

TÉMA: ODBORNÁ OCHRANA ZBIEROK A ODBORNÉ ULOŽENIE ZBIEROK
 Zásady odborného uloženia zbierkových predmetov, M. Jahodová (STM)
TÉMA: PREZENTÁCIA A MOBILITA ZBIEROK
 STM-Múzeum letectva – súčasný stav a perspektívy, M. Hájek (STM-ML)
 Technické pamiatky z oblasti IKT, Š. Kohút (VS SAV)
 Prezentačné aktivity STM k 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša, J. Roman (STM)
TÉMA: NEHNUTEĽNÉ TECHNICKÉ PAMIATKY
 Areál astronomických, meteorologických, astrofyzikálnych a geofyzikálnych technických
objektov – pamiatok vedy v Hurbanove, V. Hronec (SÚH-MMKT)
 Informácia o doterajších krokoch smerujúcich k budovaniu základov Lodného múzea STM
v rámci Múzea dopravy v Bratislave, sprostredkovane P. Maráky (STM-MD)
K bodu III.
V rámci sprievodného programu zúčastnení členovia Komisie navštívili SBM-Banské múzeum v prírode,
kde si prezreli podpovrchovú expozíciu.
Vo večerných hodinách prebehlo zasadnutie novozvoleného výboru Komisie.
K bodu IV.
Dňa 3. 10. 2014 pokračovalo pracovné zasadnutie Komisie. Zhodnotená bola odborná časť programu.
prítomní konštatovali, že aj v budúcnosti je potrebné realizovať zasadnutia Komisie spojené s odborným
programom.
V rámci diskusie sa prítomní zaoberali problematikou financovania múzeí, digitalizácie ZP v rámci NP
Digitálne múzeum, problematikou odborného ošetrovania ZP ‒ konzervovanie, reštaurovanie, dôležitosť
zachovania a obnovy funkčnosti zbierok dejín techniky ai.
K bodu V.
Novozvolený Výbor Komisie predniesol návrh aktivít, ktorým sa bude venovať do najbližšieho zasadnutia
Komisie v roku 2015:
1. Vyvinúť iniciatívu s cieľom vzbudenia záujmu o členstvo v Komisii vo všetkých múzeách, ktoré
spravujú zbierky dejín techniky, resp. ich vykazujú vo svojej evidencii.
2. Vytvoriť a budovať databázu kontaktov na odborníkov zainteresovaných na ochrane, budovaní
a sprístupňovaní zbierok dejín techniky a kultúrneho dedičstva s väzbou na históriu vedy,
výroby a techniky.
3. Sledovať ponuku odborných podujatí na Slovensku a v Českej republike, sprostredkovať
informácie prostredníctvom webovej stránky Komisie.
4. Vytvoriť a aktualizovať spoločnú ponuku putovných výstav s tematikou histórie vedy, výroby a
techniky a sprístupniť ju prostredníctvom webovej stránky Komisie.
5. Zorganizovať najbližšie zasadanie Komisie v roku 2015 v Kremnici s hlavnou témou Zbierkový
predmet a starostlivosť oň.
6. Z odborných častí zasadnutí Komisie vydávať súborný materiál (zborník), elektronickú formu

zdieľať prostredníctvom webovej stránky Komisie.
Návrh bol jednomyseľne odsúhlasený.

K bodu VI.
Zasadnutie Komisie bolo ukončené prehliadkou objektov SBM ‒ Berggericht, kde si prítomní prezreli
výstavu "Ich veličenstvá prichádzajú" a Starého zámku.

V Banskej Štiavnici, 3. 10. 2014
Zapísali:
Zuzana Šullová a Lenka Tóthová
Schválili:
členovia Výboru Komisie

