
Dopravné múzejníctvo, ochrana  a revitalizácia pamiatok dopravy na 

Slovensku  -  súčasný stav a perspektíva 

Sympózium k 15.výročiu sprístupnenia STM - Múzea dopravy v Bratislave 

Miesto konania: Bratislava, Šancová ul. 1/A, Hala B a všetky priestory múzea 

Termín:  utorok 24. júna 2014  od 10,00 hod.  Záver okolo 16,30 hod.  

Hlavní usporiadatelia: Slovenské technické múzeum a Pamiatkový úrad SR 

Program:  

- Otvorenie  

- Stav evidencie pamiatok a prehľad aktivít na ochranu dopravného dedičstva 

v Slovenskej republike (Pamiatkový úrad SR - Mgr. P. Kalová)                                                 

- Miesto, aktivity  a možnosti dopravného múzejníctva v činnosti Slovenského 

technického múzea  (Slovenské technické múzeum - Ing. E. Labanič , Mgr.Z. Šullová 

a kol.)  

- Zbierkotvorná činnosť múzeí a archívov so špecifickým zameraním na dokumenty k 

dejinám dopravy v Slovenskom národnom archíve  - Historicko-archívny exkurz),  

(Slovenský národný archív MV SR -  PhDr. V. Wolfshorndl) 

- Najstaršie dopravné prostriedky v strednej Európe (SNM-Archeologické múzeum - 

PhDr. Z. Farkaš )  

- Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku  (PhDr. P. Slavkovský, DrSc.) 

- Začiatky automobilov a taxíkov v Prešporku  (L. Szojka ) 

- Akvizičná činnosť, prezentácia, konzervovanie a reštaurovanie  v Múzejno-

dokumentačnom centre Železníc SR  (Múzejno-dokumentačné centrum Železníc SR - 

Ing. M. Tunega) 

- Príprava obnovy bratislavskej Hlavnej stanice vo svetle historických dokumentov 

(MDC ŽSR - Mgr.P. Kallo) 

- Ozubnicová železnica medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou – príbeh prerodu 

neefektívneho dopravného prostriedku na ojedinelú industriálnu pamiatku ( OZ 

Zubačka - Ing. J. Kubáček, CSc.) 

- Rutinná prevádzka a nové aktivity Čiernohronskej lesnej železnice v Čiernom Balogu 

– spojenie pamiatkarských a múzejných foriem ochrany (Čiernohronská železnica  - 

Ing. A. Bílek) 

- Dobrovoľníci na malej i veľkej železnici a ich prínos v rozvoji cestovného ruchu 

(Košická detská železnica - Mgr. Ľ. Lehotský) 



- Úzkorozchodné železnice na panstvách Pálfiovcov  (správa o stave poznania dejín 

úzkorozchodných železníc)   (Mgr. T. Haviar ) 

- Skúsenosti z obnovy a prezentácie  pancierového vlaku Štefánik   (Múzeum SNP 

Banská Bystrica - Mgr. D. Lesník, Mgr. M. Uhrín) 

- Súčasný stav ochrany pamiatok letectva na Slovensku (STM - Múzeum letectva 

Košice - Ing. M. Hájek )  

- Záchrana NKP remorkéru Šturec, areál technických pamiatok v bratislavskom 

Zimnom prístave a aktivity na  zriadenie Lodného múzea ( Slovenský plavebný 

kongres - Ing. J. Mandl, Ing. V. Novák. J. Bohunský a kol.)  

- 50 rokov od prvej plavby osobných lodí typu Raketa na slovenskom úseku Dunaja 

(kpt. K. Puha) 

- Občianske a firemné aktivity v oblasti  miestnej a regionálnej dopravy (záchrana 

pamiatok bratislavsko – viedenskej „električky“ a obnova elektrického rušňa) 

SPMaRHD Bratislava - Ing. R. Delikát) 

-  Modelárstvo ako forma poznania dejín dopravy  ( Klub železničných modelárov 

Bratislava - Mgr. R. Halfar) 

- Dobrovoľnícke aktivity a ich limity pri ochrane železničných technických pamiatok 

(Čiernohronská železnica - Ing. A. Bílek) 

- Dokumentácia a prezentácia histórie dopravy ako špecializácia regionálneho múzea 

(Považské múzeum Žilina - Mgr. P. Šimko) 

- 60-ročný Albatros (Albatros klub, Bratislava  - Mgr. F. Šiller)  

- Starostlivosť dobrovoľníkov z radov zberateľov o historické automobily (Slovenské 

technické múzeum, Košice  - M. Kollár,)  

- Aktivity Asociácie historických vozidiel SR (Ing. K. Pavlu, Asociácia historických 

vozidiel, Bratislava) 

- Múzeum dopravy v Bratislave - 15 rokov v službách ochrany dopravných tradícií  

(STM - Múzeum dopravy, Bratislava - PhDr. P. Maráky) 
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