Územné koordinačné centrá ZSVTS
v Košiciach a Banskej Bystrici
v spolupráci so Slovenským technickým múzeom

Vás pozývajú na seminár

VOJNA A TECHNICKÝ POKROK
(100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny)
dňa 12. novembra 2014
v priestoroch Slovenského technického múzea,
Hlavná 88, Košice
Seminár sa koná v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 2014
a kampane Múzeum v čase, čas v múzeu,
ako aj aktivít Rady ZSVTS smerujúcich k posilneniu záujmu mladej generácie
o technické vzdelávanie.

Cieľ seminára:
Územné koordinačné centrá Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ÚKC ZSVTS) v Košiciach
a Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenským technickým múzeom organizujú tento seminár s cieľom
pokúsiť sa o naznačenie hraníc medzi ničením duchovných a materiálnych hodnôt a technickým pokrokom
v období vojny. Práve každoročne organizovaný Európsky týždeň vedy a techniky je príležitosťou
pripomenúť si, čo znamenala 1. svetová vojna pre geopolitické zmeny predovšetkým v Európe a aké boli
jej dôsledky pre rozvoj priemyslu a súvisiacich ľudských činností v záujme rozvoja vedy a techniky.
K základným cieľom seminára patrí oboznámiť predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl so
základnými príčinami vzniku vojnového konfliktu v rokoch 1914 ‒ 1918, použitím novších materiálnych
prostriedkov, ktoré sa v minulých bojoch nepoužili, podielom Slovákov na spoločensko-politických
zmenách i na ich prínose pre technický pokrok v kontexte obdobia vojny a nasledujúceho obdobia.

Organizační garanti:
PhDr. Jozef Mižák, ÚKC ZSVTS Košice
Mgr. Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., ÚKC ZSVTS Banská Bystrica
Ing. Ľubomír Mravec, člen Kontrolnej komisie ZSVTS

Kontaktné adresy:
PhDr. Jozef Mižák
ÚKC ZSVTS Košice, Gogoľova 8, 040 01 Košice, mizakovci@gmail.com
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
DT ZSVTS, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica, kamil.cejpek@gmail.com, zsvts.dtba@gmail.com

PROGRAM
8,00 – 9,00

Prezencia účastníkov

9,00 – 9,10

Otvorenie seminára

9,15 - 9,45

Základné faktory vzniku a priebehu 1. svetovej vojny
prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.

9,50 – 10,20 Bojové chemické látky na frontoch I. svetovej vojny
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD., Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
10,25 – 10,55 Prvá svetová vojna a letectvo
Prvé vojenské vrtuľníky v Rakúsko-Uhorsku
Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Letecká fakulta TU Košice
Od brokovnice k synchronizácii. Výzbroj lietadiel v období I. sv. vojny.
Ing. Peter Ondreják, STM-Múzeum letectva Košice
11,00 – 11,20 Prestávka
11,25 - 11,55 Prenos informácií – telegrafia v období I. svetovej vojny
Ing. Jozef Roman, Slovenské technické múzeum
12,00 – 12,30 Slováci, ich účasť a hrdinstvá v bojoch I. svetovej vojny – spomienky legionárov
PhDr. Jozef Mižák
12,30 – 13,00 Diskusia, záver

Účasť na konferencii je bezplatná.
Pre obmedzenú kapacitu priestorov odporúčame záujem oznámiť vopred,
najneskôr do 31. októbra 2014, uvedeným kontaktným osobám
alebo telefonicky +421 55 245 11 66 (STM).

Pokyny pre aktívnych účastníkov:
 Dopravné náklady hradí vysielajúca organizácia.
 Prezentácie sú vítané vo formátoch pps, ppt, pdf, doc, jpeg, tiff, štandardné video a audiosúbory.
 Príspevky na publikovanie je potrebné odovzdať najneskôr v deň konania seminára vo

formáte doc, obrazový materiál v osobitných súboroch vo formáte jpg, jpeg, tiff v tlačovej
kvalite.

