
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMISIA PRE ZBIERKY DEJÍN TECHNIKY  

ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 
 
 
 

P R E D B E Ž N Ý   P R O G R A M 
 
II. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS 
9. ‒ 11. 9. 2015, Kremnica 
 
 

9. 9. 2015 /streda/  
16.00      I. Registrácia (5-členný Výbor Komisie)  
     Zasadnutie Výboru Komisie 
 

 

10. 9. 2015 /štvrtok/  
10.00 ‒ 10.30     II. Registrácia (členovia Komisie a prihlásení hostia)  
10.30 ‒ 11.30     Pracovné zasadnutie Komisie 
 

 

11.30 ‒ 13.00     Odborný program 
 

 
I. ODBORNÉ OŠETRENIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV TECHNICKÉHO CHARAKTERU  

    V KONTEXTE ICH NÁSLEDNEJ PREZENTÁCIE 
 

 Autenticita a originalita / Funkčnosť a prevádzkyschopnosť  
Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum Košice 
Pôvodný stav – Autenticita – Originalita. Problémy zachovania, resp. navrátenia funkčnosti zbierkových predmetov.  

 
Naspäť v čase? 
Marián Majerník, Slovenské technické múzeum Košice 
Byť či nebyť, originál či replika, túto alebo inú obmenu shakespearovskej otázky si už položil každý, kto mal vyriecť 

 jasné stanovisko...po získaní zbierkového predmetu nastáva čas, rozhodnúť čo s ním ďalej. Parametrom, ktorý zväčša 
 preváži misky váh rozhodovania je reálna ekonomická situácia organizácie. Alebo je tu ešte možnosť zavrhnutia 
 všetkých negatív a vrhnutie sa proti vetru a vytrvanie... zbierka zapadne prachom v depozitári alebo sa stane 
 výstavným exponátom, a tým čo Vás nabije energiou v boji s veternými mlynmi. 

 
Odborné ošetrenie zbierok elektrotechniky a snaha o ich sfunkčnenie 
Jozef Roman, Slovenské technické múzeum Košice 
Problémy odbornej ochrany zbierky Elektrotechnika v STM. Konzervovanie, reštaurovanie a príklady sfunkčnenia 

 elektrotechnických a elektronických zariadení z danej zbierky.  

 
Vo vzduchu či na zemi? 
Miroslav Hájek – Peter Ondreják, STM-Múzeum letectva Košice 
Otázky prezentácie zbierkových predmetov leteckej techniky vo funkčnom stave. Prevádzkovanie originálov a replík 

 lietadiel. Príklady z praxe. 

 
Cestná doprava v dynamickom stave 
Miroslav Kollár, STM-Múzeum letectva Košice 
Veteránske vozidlá v zbierke Strojárstvo STM Košice. Ich odborné ošetrovanie a udržiavanie v prevádzkyschopnom 

 stave, prezentácia za bránami múzea. Zásady odborného ošetrovania v múzeu a Turínska charta.   

 
Exponovanie "obrov" 
Erik Benko, Slovenské technické múzeum Košice 
Nadrozmerné zbierkové predmety a problémy ich trvalého alebo dočasného umiestnenia a vystavenia v interiéri  

 a exteriéri.   

 
 
 
 



Odborná ochrana overená praxou, materiálová skupina kovov v zbierkach technického charakteru 
Monika Jahodová, Slovenské technické múzeum Košice 
Súčasné trendy a postupy v oblasti ochrany zbierkových predmetov. Povrchové úpravy ZP zo železných kovov, príprava 

 pred ošetrením a náterové systémy...otázky zachovania autenticity, originality a pôvodných funkcií predmetov. 

 
Reštaurovanie nábytku z ohýbaného dreva 
Ladislav Klíma, Slovenské technické múzeum Košice  
V kontexte dejín dizajnu predstavuje mimoriadny význam produkcia firmy Thonet, ktorá ako prvá bola zameraná na 

 výrobu nábytku z ohýbaného dreva. Zámerom príspevku je poukázať na príklady a postupy pri reštaurovaní tohto 
 druhu nábytku.  

 

13.00 ‒ 14.00     prestávka, obed 

 

14.00 ‒ 16.00     Odborný program 
 
Súčasné trendy múzejného výstavníctva a najčastejšie chyby pri tvorbe múzejných expozícií a výstav 
Martina Ďuricová, Slovenské technické múzeum Košice 
Expozície a výstavy ako prostriedky sprístupňovania zbierkových predmetov. "Chýbajúci kontext"; "Povedať čo 

 najviac"; "Strach z mála"; Texty v expozíciách; Delenie expozícií; Aktuálnosť za každú cenu; Nevyjasnený vzťah  
 k používaniu techniky; Vtiahnutie návštevníka do "hry" –  opakované chyby v súčasnej múzejnej prezentácii.  
 Príklady z praxe.  

 
Formy prezentácie múzejných zbierok najmladším 
Monika Žuffová, Slovenské technické múzeum Košice 
Rozdiely v komunikácii obsahu základných múzejných foriem prezentácie (expozície, výstavy) dospelému návštevníkovi 

 a deťom. Stimulácia potreby získavania informácií u detí – podnety pre aktívnu komunikáciu s detským návštevníkom. 
 
II. AKTUÁLNE O MÚZEJNÝCH ZBIERKACH DEJÍN TECHNIKY NA SLOVENSKU 
Slnečné hodiny v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea 
Magdaléna Semanová, Slovenské technické múzeum Košice 
Z historického hľadiska sú slnečné hodiny síce skromnou ale presvedčivou technickou pamiatkou, ktorá dokladá 

 existenciu a vývoj astronomických poznatkov. História a výroba slnečných hodín v Európe, príklady ich prezentácie. 

 
Mimoriadna udalosť – vytopenie depozitára zbierky Hutníctvo v STM  
Dagmar Lobodová, Slovenské technické múzeum Košice 
Analýza stavu uloženia zbierky hutníctva STM, podmienky uloženia, úložný mobiliár, režim uloženia zbierkových 

 predmetov. Vytopenie depozitára a priebeh odstraňovania následkov. 

 
16.15  Sprievodný program   

Prehliadka pamiatok Kremnice a expozícií Múzea mincí a medailí 
 

19.00  Diskusia a spoločenské posedenie  

 

11. 9. 2015 /piatok/  
08.30 ‒ 10.00     Zhodnotenie odbornej časti zasadnutia Komisie, závery   
 
10.00  Prehliadka pamiatok Kremnice, expozície Múzea mincí a medailí,  
  Štôlňa Andrej banského múzea v Kremnici  
 
15.00  Predpokladaný záver  
 
 
 
 
Program bude doplnený o príspevky k definovaným témam prihlásené do 12. 8. 2015.  
Okrem hlavnej témy "Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov v kontexte ich následnej prezentácie"  
sú očakávané aj príspevky k aktuálnym problémom akvizícií, odborného uloženia, ako aj prezentácie zbierok dejín techniky.  


