
Správa o činnosti Prírodovednej komisie  Zväzu múzeí na Slovensku
za obdobie od 28. VZ ZMS do 29. VZ ZMS

Prírodovedná komisia založená ako dobrovoľné združenie dňa 26.06.2017 v priestoroch 
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši bola schválená 
a začlenená do štruktúr ZMS rozhodnutím Predstavenstva  ZMS dňa 28.09.2017.

Výbor PK ZMS ostáva v tomto období nezmenený:
predseda: Doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. SMOPAJ
podpredseda: Ing. Štefan Engel, PhD. MSA
tajomníčka: Mgr. Ing. Eva Farkašovská, PhD. SMOPAJ
tajomníčka:  Ing. Gabriela Chovancová, PhD. Múzeum TANAP-u

Vývoj členskej základne od založenia po 29. VZ ZMS:

K 26.06.2017: 15 zakladajúcich členov z 8 členských múzeíZMS
K 19.03.2018:23 členov z 10 členských múzeíZMS
K 24.09.2018: 26členov z 11 členských múzeíZMS
K 26.02.2019:31 členov zo 16 organizácií, z toho 29 členov zo 14 členských múzeí ZMS a 2 
individuálni členovia

Aktuálne zastúpenie členov a členských organizácií:

1. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš (SMOPaJ) (10 
členov)
2. Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton (MSA) (4 členovia)
3. Gemersko - Malohontské múzeum, Rimavská Sobota (1 člen)
4. Múzeum TANAP – u, Tatranská Lomnica (2 členovia)
5. Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves (2 členovia)
6. Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen (1 člen)
7. Múzeum Andreja Kmeťa, SNM, Martin (1 člen)
8. Východoslovenské múzeum, Košice (1 člen)
9. Podunajské múzeum, Komárno (1 člen)
10. Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica (2 členovia)
11. Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava (1 člen)
12. Podtatranské múzeum, Poprad (1člen)
13. Považské múzeum, Žilina (1člen)
14. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica (1člen)
15. Oravské múzeum, Dolný Kubín (1člen)
16. Prírodovedecká fakulta, UK, Bratislava (1člen)



Činnosť PK ZMS bola v tomto období nasledovná:

Zasadnutia komisie a aktuálne otázky:

24.09.2018 zasadnutie členov Prírodovednej komisie vo Svätom Antone. Na zasadnutí sa 
zúčastnilo spolu 32 prítomných, z toho 16 členov PK zo 6 členských múzeí a 16 nečlenov. PK 
zasadala v rámci konferencie Stretnutie prírodovedcov. 

26.02.2019 zasadnutie členov Prírodovednej komisie v Liptovskom Mikuláši. Prítomných bolo 
23 členov z 12 členských múzeí, dvaja individuálni členovia a dvaja nečlenovia.Spolu 
27prítomných.

Aktuálne úlohy komisie v roku 2018:

 Nadobúdacia hodnota zbierok. Úlohou bolo v rámci prírodovedných zbierok 
sumarizovať  aktuálne informácie z múzeí na úseku stanovovania nadobúdacej 
hodnoty zbierok. Po následnomspracovaní návrhov jednotlivých členských múzeí za 
botanické, zoologické a geologické zbierky prezentovať tieto návrhy v rámci ďalšieho 
zasadnutia PK. Diskusia k predneseným návrhom s určením ďalšieho postupu pri 
sumarizácii a vypracovaní odporúčaní pre jednotlivé prírodovedné múzeá alebo 
múzeá s prírodovednými zbierkami.

 Organizácia spoločnej konferencie.13. ročník medzinárodnej konferencie Stretnutie 
prírodovedcov v dňoch 24.09. – 26.09.2018, konaný pod záštitou ministra ŽP SR vo 
Svätom Antone. Odborné podujatie pracovníkov prírodovedných múzeí Slovenska 
bolo organizované v spolupráci SMOPaJ, Prírodovednej komisie ZMS, Múzea vo 
Svätom Antone a ŠOP SR – CHKO Štiavnické vrchy.Na konferencii sa zúčastnilo 27 
zástupcov z 10 slovenských múzeí a 2 pracovníci ŠOP SR. Zo zahraničných účastníkov 
sa zúčastnili 2 zástupcovia Maďarska a 1 zástupca Českej republiky. Spolu bolo 32 
účastníkov. Program konferencie bol zameraný na 3 oblasti: hodnota / cena 
zbierkových predmetov; informácia o CHKO Štiavnické vrchy; výsledky výskumu 
a iných odborných múzejných aktivít prírodovedných pracovníkov múzeí. Na 
konferencii odznelo spolu 11príspevkov, z ktorých 3 boli zamerané na problematiku 
určenia hodnoty prírodovedných zbierkových predmetov, 1 na prírodné hodnoty 
a otázky ochrany prírody v CHKO Štiavnické vrchy a 7 referátov z terénneho výskumu 
a iných odborných múzejných aktivít prírodovedných pracovníkov múzeí. V programe 
bola tiež terénna exkurzia na vrch Sitno v sprievode zástupcov správy CHKO 
Štiavnické vrchy, návšteva Voznickej doliny v Štiavnických vrchoch a prehliadka 
kaštieľa vo Svätom Antone.

 Vydanie zborníka referátov.Zborník referátov z 13. ročníka medzinárodnej 
konferencie Stretnutie prírodovedcov. Zborník na 40 stranách obsahuje 10 
príspevkov, ktoré odzneli počas konferencie vo Svätom Antone a príspevok venovaný 



Prírodovednej komisii, jej založeniu a činnosti v rokoch 2017 – 2018. Vydanie 
v náklade 90 ks.

 Prezentácia PK na internetovom portáli ZMS.Zaradenie Prírodovednej komisie 
v časti Odborné komisie na internetovom portáli ZMS. Uvedený portál obsahuje 
informácie o zriadení a predmete činnosti PK, zástupcoch výboru PK, prihlášku a tiež 
Organizačný a rokovací poriadok Prírodovednej komisie.  

Plánované témy a činnosti pre rok 2019:

 Preparátorská činnosť. Poskytnutie informácií o preparátorskej činnosti 
v jednotlivých múzeách a hľadanie možností výmeny skúseností, resp. organizovania 
kurzu pre preparátorov.

 Zásady vystavovania zbierok v prírodovedných expozíciách. Nová téma pre jesenné 
zasadnutie PK, ktoré bude v rámci konferencie SMOPaJ Stretnutie 
prírodovedcov organizované v spolupráci s Múzeom Andreja Kmeťa v Martine.

 Odborné ošetrenie a ochrana zbierok. Nová téma pre jarné zasadnutie PK v roku 
2020. Poskytnúť informácie o používaných postupoch a prostriedkoch pri ošetrovaní, 
reštaurovaní a ochrane zbierkových predmetov.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.3.2019
     

  Doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.
        predsedníčka Komisie


