
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMISIA PRE ZBIERKY DEJÍN TECHNIKY  

ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 
 
 
 

P R O G R A M 
 
zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS 
2. ‒ 3. 10. 2014, Banská Štiavnica, zariadenie MK SR, Nám. sv. Trojice 9/13 
 
 
 

2. 10. 2014 /štvrtok/  
10.00 ‒ 10.30     Registrácia   
10.30 ‒ 11.15     Pracovné zasadnutie Komisie 
 

Voľba výboru Komisie  
Rámcový program Komisie 2014 ‒ 2017 

 

11.15 ‒ 13.00     Odborný program 
 

I. ZBIERKY A ZBIERKOVÝ FOND 
Aktuálne o odborných múzejných činnostiach 
Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum Košice 
Od zbierkotvorby k prezentácii – výkon múzejných činností v podmienkach Slovenska v súčasnosti. 

 
Nový prírastok do zbierky Strojárstva STM – mlynská stolica  
Erik Benko, Slovenské technické múzeum 
Storočné zariadenie na mletie obilnín  – ďalší zo symbolov pôsobenia firmy “Poledniak Károly Kassa“ v Košiciach ‒ 

  múzejným zbierkovým predmetom. 

 
Úspešná akvizícia za dverami bytu 
Monika Žuffová, Slovenské technické múzeum Košice 
Tvorba hodnotnej zbierky je náročná na čas i financie. Nájdu sa však medzi nami ľudia – nemúzejníci, zberatelia, ktorí 

 svoju záľubu v zberateľstve berú veľmi vážne a výsledkom je rozsiahla a hodnotná zbierka. Ešte menej je takých, ktorí si 
 hodnotu takejto zbierky uvedomujú a uchovajú ju.  

 
Priemyselný dizajn v zbierkach STM 
Ladislav Klíma, Slovenské technické múzeum Košice 
Najmladšia zbierka v systéme zbierkového fondu Slovenského technického múzea, východiská jej tvorby, zámery 

 jej ďalšieho budovania a prezentácie. 

 
Drevárstvo na Slovensku v zbierkach LaDM 
Mária Rošková, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 
Zbierka pracovných strojov, nástrojov a náradí dokumentujúcich drevospracujúce remeslá a výrobky domáceho, 

 remeselného a priemyselného spracovania dreva ako prostriedky múzejnej dokumentácie problematiky drevárstva  
 na Slovensku. 

 
Zbierky Polygrafia a Kancelárska technika v správe STM  
v kontexte vývoja a výroby písacích strojov na území bývalého Československa 
Viera Tillová, Slovenské technické múzeum Košice 
Zbierky dokumentujúce kníhtlač a mechanizáciu písma v zbierkovom fonde STM, zámery ich ďalšieho budovania 

 a prezentácie. 

 
Zbierka letectva a leteckej techniky v STM-Múzeu letectva – fakty a zaujímavosti 
Peter Ondreják, STM-Múzeum letectva Košice 
Zbierkotovorná činnosť v oblasti letectva a leteckej techniky (spôsoby, problémy). Odborné ošetrovanie 

 nadrozmerných zbierkových predmetov (svojpomocne i dodávateľsky). 

 
 
 



Fyzikálne učebné pomôcky a prístroje v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky 
Michaela Gallusová, Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava  
V zbierkovom fonde Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave svoje miesto zastávajú aj zbierky dejín techniky v podobe 

 fyzikálnych učebných pomôcok. Príspevok sa detailnejšie zameria a predstaví zbierku a z nej vybrané zbierkové 
 predmety. 

 

Sklárske výrobky v zbierkach NMG 
Štefan Chrastina, Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
Druhy historického skla a problematika získavania a starostlivosti oň v zbierkach Novohradského múzea a galérie  

 v Lučenci. 

 
D I S K U S I A 

 

13.00 ‒ 14.00     prestávka, obed 

 

14.00 ‒ 15.30     Odborný program 
II. ODBORNÁ OCHRANA ZBIEROK A ODBORNÉ ULOŽENIE ZBIEROK 
Zásady odborného uloženia zbierkových predmetov 
Monika Jahodová, Slovenské technické múzeum Košice 
Preventívna ochrana, uloženie zbierkových predmetov – ich zachovanie pre budúce generácie. 

 
D I S K U S I A 

 

III. PREZENTÁCIA A MOBILITA ZBIEROK 
STM-Múzeum letectva – súčasný stav a perspektívy 
Miroslav Hájek, STM-Múzeum letectva Košice 
Špecifiká múzea dokumentujúceho vývoj letectva a leteckej techniky. Stručná genéza vzniku pobočky STM a výhľady  

 do blízkej budúcnosti (budovanie zbierok a prezentačné aktivity, spolupráca múzea s inštitúciami nemúzejného 
 charakteru). 

 
Nové múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach 
Peter Šimko – Jakub Bielik, Považské múzeum Žilina 
Vytvorenie reprezentačnej zbierky predmetov z oblasti dopravy, hľadanie možností ich prezentácie, vybudovanie 

 expozície na zelenej lúke, prevádzka a budúcnosť múzea dopravy. 

 
Technické pamiatky z oblasti IKT 
Štefan Kohút, Výpočtové stredisko SAV Bratislava 
Informačno-komunikačné technológie predstavujú na Slovensku mladú, ale pre technologický pokrok veľmi významnú 

 časť dejín. Príspevok mapuje súčasný stav a vízie v oblasti uchovania, ochrany a prezentácie tohto druhu pamiatok 
 s dôrazom na: I. Informačno-komunikačné technológie ako predmet historiografie, II. Súčasný stav ochrany zbierkových 
 predmetov IKT, III. Návrh postupu pre zachovanie a prezentáciu zbierok dejín IKT.  

 
Prezentačné aktivity STM k 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša 
Jozef Roman, Slovenské technické múzeum Košice 
Zaradenie J. Murgaša do kalendára svetových osobností UNESCO ‒  príležitosť prezentácie počiatkov rádiotelegrafie.   
 
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež pri STM v Košiciach 
Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum 
Realizácia projektu vybudovania interaktívnej expozície VTC  je vyústením dlhodobých snáh STM o presadenie 

 interaktívnych foriem prezentácie dokumentovaných vedných odborov. Voľba formálneho priestoru, a najmä absencia 
 zrozumiteľného prepojenia s tradičnou múzejnou prezentáciou však prináša aj mnohé riziká. 

 
D I S K U S I A 

 
IV. NEHNUTEĽNÉ TECHNICKÉ PAMIATKY 
Areál astronomických, meteorologických, astrofyzikálnych  a geofyzikálnych technických objektov – 
pamiatok vedy v Hurbanove 
Vladimír Hronec, SÚH-Múzeum M. Thege-Konkolyho Hubanovo 
Pamiatky vedy po polyhistorovi Dr. M. Th. Konkolym v odbore astronómia, meteorológia, astrofyzika a geofyzika 

 v Hurbanove. 

 
D I S K U S I A 

   
16.00  Sprievodný program   

Prehliadka pamiatok Banskej Štiavnice a expozícií Slovenského banského múzea 
19.00  Spoločenské posedenie  

 

3. 10. 2014 /piatok/  
08.30 ‒ 10.30     Zhodnotenie odbornej časti zasadnutia Komisie, závery   
11.00  Prehliadka SBM-Banského múzea v prírode  
15.00  Predpokladaný záver  
 


