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VEC:   Zasadnutie Komisie pre zbierky dejín a techniky 

 

 Vážený člen Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS,  
 
 dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne 6. - 7. 12. 2018 sa uskutoční IV. stretnutie členov 
Komisie pre zbierky dejín techniky v priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košice.   
Odborný program tohtoročného stretnutia bude venovaný 100. výročiu vzniku Československa, 
konkrétne téme: "Veda a technika v období Československa / dokumentácia vedy a techniky 
z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky“. V tejto súvislosti Vás prosíme o vyjadrenie 
záujmu o zaradenie Vášho príspevku do odborného programu, ktorého výstupom bude zborník  
v tlačenej i elektronickej forme. Pre inšpiráciu Vám v prílohe posielame niekoľko už prihlásených 
abstraktov príspevkov. Termín zaslania záväznej prihlášky a abstraktu príspevku je do 20. 11. 2018 na 
adresu komisia.technika@gmail.com. Podklady do tlače (text príspevku + osobitne obrázky) bude 
nutné dodať e-mailom na adresu komisia.technika@gmail.com do 30. 11. 2018.  
 
Po ukončení odbornej časti zasadnutia Komisie sa uskutoční pracovný program k nasledovným témam: 
Vyhodnotenie činnosti Komisie 2017-2018, Voľba nového výboru komisie (predseda a 4 členovia výboru 
Komisie), Návrh rámcového programu činnosti Komisie v roku 2019, Otázky financovania aktivít Komisie, 
- Rôzne. 
 

V súvislosti s voľbou nového výboru Komisie Vás žiadame o zaslanie nominácií na predsedu a členov 
Výboru Komisie. Pred ich zaslaním, prosíme, overte u Vami navrhovaných členov ich súhlas s 
nomináciou. Nominácie je nutné doručiť e-mailom najneskôr do 30. 11. 2018 na adresu:  
komisia.technika@gmail.com  
 
Pozvánka a podrobný program IV. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS Vám bude včas 
doručený. Ubytovanie (1 noc: 6. / 7. 12. 2018) bude pre členov Komisie prihlásených v stanovenom 
termíne ( t. j. do 20. 11. 2018) zabezpečené a uhradené zo strany Slovenského technického múzea. 
Náklady na dopravu znáša vysielajúca organizácia.   
 
  
  S priateľským pozdravom  
 
        Zuzana Šullová  
         predsedníčka KpZDT ZMS 
 

V Košiciach, dňa 29. 10. 2018. 

 

Vybavuje: Ing. Marián Majerník, tajomník KpZDT, komisia.technika@gmail.com, +421 918 965 704 

  


