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KOMISIA PRE ZBIERKY DEJÍN TECHNIKY  

ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 

Správa o činnosti za rok 2018 

Dátum schválenia založenia Komisie:  18. 2. 2015 
Výbor Komisie:     Mgr. Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum – predseda 
     Ing. Marián Majerník, Slovenské technické múzeum – tajomník 
     Mgr. Štefan Chrastina, Novohradské múzeum a galéria 
     Ing. Magdalena Sombathyová, Slovenské banské múzeum  
     Ing. Ladislav Klíma, Slovenské technické múzeum 
Počet členov Komisie k 31. 12. 2018:  38  

 

V roku 2018 sa v súlade s Plánom činnosti Komisie pre zbierky dejín techniky (ďalej Komisia) sústredili 
aktivity Výboru Komisie na prípravu IV. zasadnutia Komisie. V súvislosti so 100. výročím vzniku 
Československa bol odborný program zostavený k téme „Veda a technika v období Československa. 
Dokumentácia  vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky múzeí na 
Slovensku". Zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 6. a 7. decembra 2018 v Košiciach, v sídle Slovenského 
technického múzea. Program zasadnutia bol rozdelený na verejnú a neverejnú časť, pričom zúčastnilo sa 
celkovo 28 osôb, z toho 25 členov Komisie. V rámci verejnej časti bolo prezentovaných 13 príspevkov 
k téme, v rámci diskusie boli diskutované najmä otázky múzejnej dokumentácie významných symbolov 
vývoja vedy a techniky a priemyselnej produkcie v období Československa. Z odbornej časti zasadnutia 
vydalo Slovenské technické múzeum zborník v tlačenej forme v náklade 150 ks, ISBN 978-80-972513-5-2, 
v elektronickej forme dostupný na vyžiadanie v Slovenskom technickom múzeu a cez webstránku 
Komisie (ZMS). Výbor Komisie zabezpečil distribuovanie zborníka členom Komisie pre zbierky dejín 
techniky a múzeám vykazujúcim v zbierkových fondoch zbierky dejín techniky (spolu  51 ks zborníka). 
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Z odbornej časti IV. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS, Košice, 6. − 7. 12. 2018 

 
V rámci pracovného programu zasadnutia prebehli voľby výboru Komisie na ďalšie trojročné obdobie. 
Členmi Výboru boli zvolení: Z. Šullová (Slovenské technické múzeum); M. Majerník (Slovenské technické 
múzeum); Š. Chrastina (Novohradské múzeum a galéria v Lučenci); J. Pavlis (Múzeum Spiša v Spišskej 
Novej Vsi); M. Ďuricová (Slovenské technické múzeum). Predsedom Komisie na obdobie 2019 – 2021 sa 
stal M. Majerník (Slovenské technické múzeum). 
  
Z ďalších aktivít Výboru Komisie naďalej stagnovala práca na vytvorení databázy putovných výstav 
zachytávajúcich vývoj vedy a techniky, ktorá má členom Komisie slúžiť ako zdroj informovanosti o 
aktivitách jednotlivých slovenských múzeí v tejto oblasti a prípadné výmeny výstav. Na žiadosti o 
dodávanie informácií oslovené múzeá nereagovali. Aktivita členov Komisie na koordinovanej prác na 
rozširovaní múzejného tezauru o predmetové autority s väzbou na zbierkové predmety obsiahnuté vo 
fondoch technických múzeí bola nižšia než bolo pôvodným zámerom. 
 
Finančná podpora činnosti Komisie v roku 2018: 

Celkový rozpočet:  

I. Výdavky hradené z rozpočtu Slovenského technického múzea: 

Tlač zborníka "Veda a technika v období Československa" 
Ubytovanie 9 členov Komisie 
Občerstvenie počas zasadnutia Komisie 

1130,25 Eur 

331,50 Eur 

198,70 Eur 

Spolu Slovenské technické múzeum 1 660,45 Eur 

II. Výdavky hradené z dotácie ZMS: 

 Čerpaný príspevok na činnosť Komisie v rozpočte ZMS na rok 2017 0 Eur 

 Spolu Zväz múzeí na Slovensku 0 Eur 

 
Komisia v roku 2018 nevyčerpala príspevok na činnosť schválený v rozpočte ZMS vo výške 400 Eur. 

 
V Košiciach, 19. 3. 2019 
 
 
 
                 Zuzana Šullová   


