KOMISIA PRE ZBIERKY DEJÍN TECHNIKY
ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU
Správa o činnosti za rok 2017
Dátum schválenia založenia Komisie:
Výbor Komisie:

Počet členov Komisie k 31. 12. 2017:

18. 2. 2015
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
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V roku 2017 sa v súlade s Plánom činnosti Komisie pre zbierky dejín techniky (ďalej Komisia) sústredili
aktivity Výboru Komisie na prípravu časti odborného programu konferencie "Múzeá vedy a techniky"
realizovanej Slovenským technickým múzeom v termíne 20. - 22. septembra 2017 v Košiciach, Prešove
a Medzeve. Odborný program konferencie s medzinárodnou účasťou bol členený na tri hlavné bloky:
Múzeá vedy a techniky, Unikáty v zbierkach dejín techniky a Pamiatkové objekty v správe múzeí. V
súčinnosti s Výborom Komisie bol zostavený blok prednášok a prezentácií vyhradený pre prezentáciu
výnimočných zbierkových predmetov, zbierok a kolekcií v slovenských múzeách, dokumentujúcich vývoj
vedy a techniky. Daný blok konferencie prebiehal dňa 21. septembra v Národnej kultúrnej pamiatke
Solivar v Prešove. V danom bloku bolo prezentovaných 19 príspevkov (7 prednášok, 1 komentovaná
prehliadka a 11 posterových prezentácií), z toho 16 príspevkov bolo spracovaných členmi Komisie.
Celkovo sa na trojdňovej konferencii zúčastnilo 80 odborníkov múzejnej obce na Slovensku a v Čechách,
zástupcov univerzít a s STM spolupracujúcich odborných združení v oblasti zachovania a sprístupňovania
technického kultúrneho dedičstva. Z celkového počtu účastníkov bolo 22 členov Komisie pre zbierky dejín
techniky ZMS.

Druhý deň Konferencie Múzeá vedy a techniky, odborný program Unikáty v zbierkach dejín techniky,
Prešov, 21. 9. 2017
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Náklady spojené s účasťou členov Komisie na konferencii (ubytovanie, stravovanie, konferenčné
materiály) hradilo Slovenské technické múzeum.
Z konferencie bol vydaný zborník "Múzeá vedy a techniky. Zbierky dejín techniky III" (ISBN 978-80972513-3-8) v rozsahu 227 s. a náklade 150 ks. Tlač zborníka zabezpečilo Slovenské technické múzeum.
Výbor Komisie zabezpečil distribuovanie zborníka členom Komisie pre zbierky dejín techniky a múzeám
vykazujúcim v zbierkových fondoch zbierky dejín techniky (spolu 45 ks zborníka). V elektronickej forme
je zborník dostupný na web stránke ZMS v sekcii Komisie <http://kpzdt.zms.sk/wpcontent/uploads/sites/8/2015/12/Zbornik-Zbierky-dej%C3%ADn-techniky-III..pd>.
V rozpore s Plánom činnosti sa neuskutočnilo pracovné zasadnutie Komisie organizačne Výborom
Komisie pripravené na termín 30. 11. ‒ 1. 12. 2017 v Spišskej Belej. V rámci pracovného zasadnutia mala
prebehnúť voľba nového Výboru Komisie a schválenie programu činnosti Komisie na nasledujúce funkčné
obdobie 2018 ‒ 2020. Pracovné zasadnutie nebolo realizované z dôvodu zamietnutia poskytnutia
príspevku z rozpočtu ZMS na požadovaný účel (výška príspevku schválená viď Programové materiály z
Valného zhromaždenia ZMS z 29. 3. 2017: Návrh rozpočtu ZMS na rok 2017). Konkrétne išlo o náklady na
ubytovanie pre 25 členov Komisie vo výške 400 Eur, pričom Predstavenstvo ZMS odporúčalo príspevok
využiť na iné účely ako cestovné a ubytovanie, čo pre prípad aktivít Komisie v kontexte s už realizovanou
činnosťou v priebehu roka 2017 nebolo využiteľné.
Z ďalších aktivít Výboru Komisie 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 žiadosť o
dodávanie informácií oslovené múzeá nereagovali.
Finančná podpora činnosti Komisie v roku 2017:
Celkový rozpočet:
I.

II.

Výdavky hradené z rozpočtu Slovenského technického múzea:
Náklady na účasť 22 členov Komisie na konferencii "Múzeá vedy a techniky",
20. - 22. 9. 2018, Košice ‒ Prešov ‒ Medzev

1037,50 Eur

Tlač zborníka "Múzeá vedy a techniky. Zbierky dejín techniky III"

1431,00 Eur

Spolu Slovenské technické múzeum
Výdavky hradené z dotácie ZMS:

2468,50 Eur

Čerpaný príspevok na činnosť Komisie v rozpočte ZMS na rok 2017
Spolu Zväz múzeí na Slovensku

0 Eur
0 Eur

Komisia v roku 2018 nevyčerpala príspevok na činnosť schválený v rozpočte ZMS vo výške 400 Eur.
Plánované aktivity v roku 2018: V roku 2018 bude realizované IV. zasadnutie Komisie pre zbierky dejín
techniky, hlavným bodom pracovného programu bude voľba nového Výboru Komisie a stanovenie
rámcového programu Komisie na obdobie do roku 2020. Odborný program bude zameraný na výsledky
múzejnej dokumentácie vývoja vedy a techniky v Československu.
V Košiciach, 17. 4. 2018
Mgr. Zuzana Šullová
predsedníčka KpZDT ZMS
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