
Príloha č. 1
Zápisnice z 22. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, 

ktoré sa konalo 18. apríla 2012 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

SPRÁVA O ČINNOSTI
PREDSTAVENSTVA ZMS OD 21. VZ ZMS

Predstavenstvo ZMS sa od posledného Valného zhromaždenia konaného 27.10.2011 stretlo trikrát, 
Rada ZMS dvakrát.

Na prvom stretnutí prebehli voľby
I. podpredsedu – Zuzana Šullová,
II. podpredsedu – Stanislav Mičev,
tajomníka – Ľubica Miľanová,
zapisovateľa – Magdaléna Sombathyová,
člena Rady ZMS – Gabriela Kochanová,

ďalej sa zhodnotilo 21. VZ a prediskutovali závery vyplývajúce z diskusie a určil sa termín 22. VZ 
ZMS.

Za uplynulý polrok sa členovia Predstavenstva venovali nasledovným otázkam:

- Uskutočnilo sa stretnutie s PhDr. Borisom Schubertom, riaditeľom Považského múzea 
v Žiline, ktoré spolu s Kysuckým múzeom a Oravským múzeom písomne oznámili 

svoje vystúpenie zo ZMS. V diskusii s predsedom ZMS riaditeľ tlmočil názor na súčasný stav 
a fungovanie ZMS, ktoré považuje za málo prínosný pre členské múzeá. Predstavenstvo 
rozhodlo o zaslaní oficiálneho listu vystupujúcim múzeám v zmysle diskusie na poslednom 
VZ.

- Prebehla diskusia o ďalšom smerovaní Festivalu múzeí, definované boli dva smery – 
organizovať Festival ako doteraz (prezentačná forma múzeí a neformálne stretnutie 
múzejníkov), alebo zredukovať Festival len na spoločenské stretnutie múzejníkov. Ročník 
2012 bude organizovaný doterajšou formou, o budúcich ročníkoch by sa malo rozhodnúť po 
diskusii s členmi ZMS. 
V roku 2012 sa Festival uskutoční  v stredu 20.6. v Mestskom múzeu v Šuranoch s nosnou 
témou „Židovská kultúra a jej prezentácia v múzeách na Slovensku“. 

- Na základe požiadavky viacerých záujemcov o možnosť individuálneho členstva v ZMS 
začala na pôde Predstavenstva diskusia o doplnení resp. zmene Stanov ZMS. Opätovne 
bola nastolená aj otázka jednej spoločnej organizácie s galériami na Slovensku.
Po konzultácii s právničkou SNM bola zamietnutá možnosť individuálneho členstva v rámci 
súčasných Stanov. 
Po neoficiálnom stretnutí (I. Kaczarová) s členmi RGS sa predseda ZMS dňa 4.4.2012 
zúčastnil na zasadaní Rady galérií Slovenska, kde tlmočil názor na potrebu zjednotenia múzeí 
a galérií do jednej stavovskej organizácie za účelom lepšej ochrany a presadzovania svojich 
záujmov. Vystúpenie bolo pozitívne prijaté, RGS očakáva iniciatívu ZMS na spoločné 
rokovanie.
Predstavenstvo navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu nových stanov spoločnej 
organizácie, za P ZMS 3 osoby, SNM 1os., múzeá pod VÚC 1os., inorezortné 1 os., 
obecné 1 os.              

- Bola spracovaná elektronická verzia Kalendária podujatí členských múzeí ZMS (G. 
Kochanová).

- Podali sa dve žiadosti o poskytnutie dotácie z Dotačného systému MK SR: usporiadanie 
konferencie na tému „Múzejná dokumentácia 2. polovice 20. stor.“, 
ktorá sa uskutoční 17.-18.10.2012 v Zuberci (Z. Letenayová)
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vydanie spoločných propagačných materiálov k Noci múzeí a galérií 2012 (Z. Šullová) 
obidve žiadosti boli akceptované a finančné prostriedky pridelené.

- Za ZMS boli nominovaní dvaja členovia do Archeologickej rady MK SR (J. Labuda a  
M. Kotorová) 

- Do súťaže Múzeum roka boli nominovaní a zúčastnili sa členovia P ZMS – na otváranie 
obálok G. Kochanová, do poroty V. Drahošová a Z. Letenayová. 

- V rámci prípravy na Noc múzeí na galérií prebehlo stretnutie s riaditeľmi SNM a SNG, 
ako aj s agentúrou zastrešujúcou PR podujatia, pripravili sa podklady pre tlač 
materiálov (P. Hyross, Z. Šullová). Zabezpečuje sa centrálna evidencia podujatí múzeí zo 
Slovenska (mimo Bratislavy) – D. Čambálová.

- Prebehli prvé kontakty s organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí v rámci snahy 
o rozšírenie spolupráce (Maďarsko – A. Agócs, Poľsko – M. Janoštínová).

- Pripravil sa a bol rozposlaný dotazník mapujúci spoluprácu členských múzeí so 
zahraničnými partnermi (A. Agócs).      

- Registrované nečlenské múzeá boli oslovené listom s ponukou členstva v ZMS (G. 
Kochanová)   

V Banskej Bystrici,  18.4.2012                                                        PhDr. Peter Hyross
                                                                                                             predseda ZMS
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