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  SPRÁVA O ČINNOSTI 

PREDSTAVENSTVA ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU OD 22. 

VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 

 
 
 
Na Slovensku máme v súčasnosti (stav k 3. 12. 2012) 93 registrovaných múzeí – 21 štátnych, 21 
zriadených mestami alebo obcami, 36 pod VÚC a 15 iných  (pre doplnenie, galérií je 26). 
Z toho je /k 8. 4. 2013/ 69 združených vo Zväze múzeí na Slovensku – záujmovom profesijnom 
združení právnických osôb, ktoré ich má reprezentovať, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich 
spoločné práva a záujmy a podporovať. Činnosť Zväzu medzi valnými zhromaždeniami riadi 15 členné 
Predstavenstvo na čele s predsedom. Všetci členovia vykonávajú túto funkciu popri svojich 
povinnostiach v zamestnaní, bez nároku na odmenu, s úmyslom pomôcť slovenským múzeám. 
Nasledujúce riadky majú informovať o ich práci v uplynulom roku. 
 
Predstavenstvo sa stretlo šesťkrát, dvakrát Rada a v apríli sa uskutočnilo Valné zhromaždenie. 
Väčšina členov bola aj na Festivale múzeí v júni a na konferencii  v októbri.  
Na poslednom zasadnutí v roku 2011 a prvom v roku 2012 sa rozpracoval a spresnil Rámcový 
program prijatý na 21.VZ ZMS, ktorý sa potom stal podkladom k Plánu činnosti od 22. VZ do 23. 
Valného zhromaždenia, ktoré sa koná 16. - 17. apríla 2013. Ambiciózny plán s množstvom úloh sa stal 
náročnou výzvou, ktorú sa nepodarilo úplne naplniť.  
 
V  koncepčnej oblasti sa neuskutočnilo stretnutie so zástupcami ústredných orgánov štátnej správy 
(okrem MK SR), ktoré sú zriaďovateľmi múzeí, aby sa diskutovalo o aktuálnych problémoch múzeí 
v ich pôsobnosti. Túto úlohu považujeme za dôležitú  najmä vzhľadom k opakovaným snahám 
a pokusom o likvidáciu niektorých múzeí. Taktiež bude potrebné postupne obnoviť stretnutia so 
zástupcami jednotlivých VÚC za rovnakým účelom. 
 
Predstavenstvo využilo ponuku Ministerstva kultúry SR a zaslalo podklady k príprave Programového 
vyhlásenia vlády, v ktorých odporúčalo na riešenie niekoľko najdôležitejších okruhov problémov 
týkajúcich sa slovenských múzeí. 
 
Predseda Zväzu múzeí a Predsedníčka Rady galérií zaslali ministrovi kultúry SR list v súvislosti 
s okliešťovaním právnej subjektivity a zásahov do odbornej činnosti múzeí a galérií. Odpoveďou na 
žiadosť o stretnutie s ministrom kultúry bolo prijatie u generálneho riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva 
MK SR. V otvorenej diskusii predsedovia stavovských organizácií upozornili na problémy inštitúcií 
v oblasti právnej subjektivity, výberových komisií na konkurzy riaditeľov kde nie je garancia majority 
odborníkov. Taktiež poukázali na množiace sa zásahy do odborných činností inštitúcií zo strany 
zriaďovateľov, ako aj nedostatočné finančné krytie akvizícií a ochrany zbierkových fondov. 
 
Na základe výzvy Ministerstva kultúry SR  Predstavenstvo zaslalo svoje pripomienky 
 k „Hlavným okruhom strategického (koncepčného) nastavenia rozvoja sústavy múzeí a galérií v SR 
v rokoch 2013 – 2018“. Konštatovalo, že materiál je koncipovaný veľmi široko a ťažko predpokladať, 
že sa všetky strategické úlohy podarí naplniť. Ďalej uviedlo, že strategický materiál by mal zabezpečiť 
stabilizáciu a rozvoj vo všetkých registrovaných inštitúciách v rámci sústavy múzeí a galérií v SR. Pri 
jeho koncipovaní preto odporúčalo zvážiť šírku nastavenia, sústrediť sa na kľúčové problémy odboru 
a hľadať nástroje na ich naplnenie. Cieľom by malo byť, aby realizácia strategických úloh bola reálna 
pre všetky registrované múzeá a galérie. Predovšetkým by sa však múzeám mal priznať ich 
spoločenský význam a strategický význam pre rozvoj spoločnosti na Slovensku. Napriek tomu, že 
otázka financií je dnes nepopulárna, súčasťou stratégie by mal byť aj reálny objem financií, 
potrebných na zabezpečenie hlavných úloh, ktoré múzeám a galériám vyplývajú z legislatívy. 
V prílohe boli zaslané aj konkrétne návrhy úprav textu. 
 
V decembri sa uskutočnila porada riaditeľov členských múzeí,  na ktorej sa zúčastnilo  
31 zástupcov a 8 zástupcov špecializovaných múzeí SNM, ako aj generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho 
dedičstva MK SR so svojimi kolegami. Porada bola zvolaná s cieľom vzájomne sa lepšie informovať, 
vedieť o svojich aktivitách, problémoch a mať spätnú väzbu zo strany riaditeľov na činnosť ZMS. 
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Zdôraznená bola dôležitosť pravidelnej komunikácie, okrem iného aj reakcií a odpovedí zo strany 
múzeí na emaily a požiadavky, ktoré prichádzajú zo strany Predstavenstva ZMS. Prítomní privítali túto 
formu stretnutia, ktoré s diskusiou trvalo skoro tri hodiny. Za možnosť zúčastniť sa porady poďakoval 
aj generálny riaditeľ sekcie, ktorý odprezentoval zámery vlády SR a MK SR v oblasti múzeí a galérií. 
Spomenul aj fakt, že vláda SR prvýkrát vôbec priznala dlh voči kultúre a vyjadrila ambíciu ho postupne 
vyrovnávať. 
 
Verejno-prezentačná práca sa okrem vydania elektronickej verzie Kalendária 2012 - expozícií, výstav 
a podujatí múzeí na Slovensku sústredila na realizáciu celoslovenských podujatí zameraných na 
prezentáciu múzeí. Prezentácia na vybraných podujatiach zameraných na cestovný ruch sa po 
diskusii na valnom zhromaždení a deklarovanom veľmi malom záujme múzeí, prakticky neuskutočnila 
vôbec. Na obnovenom veľtrhu ArtExpo Nostalgia v decembri sa Zväz predstavil v spoločnom stánku 
s Múzeom SNP, ale ponúknutú možnosť prezentovať svoje materiály využilo len niekoľko múzeí. 
Celkovo bol záujem múzeí o svoju prezentáciu minimálny. 
 
Na podporu Noci múzeí a galérií bola podaná žiadosť a schválený finančný príspevok z dotačného 
systému MK SR. Cieľom bolo zabezpečiť spoločné plagáty a označenie na dlhodobejšie využitie pre 
propagáciu podujatia. Predstavenstvo koordinovalo mimobratislavské múzeá, zabezpečilo 
a financovalo web priestor pre spoločnú propagáciu zapojených múzeí a galérií a úzko spolupracovalo 
s koordinátorom bratislavských múzeí. Na základe vlastných poznatkov, ako aj ohlasov z členských 
múzeí, konštatovalo nespokojnosť s agentúrou zabezpečujúcou prezentáciu podujatia a distribúciu 
materiálov, najmä však s témou „strašidielok“. Viacerí upozorňovali na návštevnosť jednotlivých 
expozícií či výstav, ktorá sa pohybovala na hranici únosnosti múzea i personálu. Aj diskusia na 
stránkach časopisu Múzeum poukazuje na potrebu hľadať nové formy realizácie tohto podujatia. 
Pri príležitosti tohto podujatia vydali múzeá a galérie spoločnú výzvu - „Aj keď múzeá  
a galérie neštrajkujú, nerezignovali sme a záleží nám na nich!“, ktorú na odporúčanie Predstavenstva 
mali jednotlivé inštitúcie primeranou formou prezentovať verejnosti. Médiám bola prednesená 
a odovzdaná na tlačovej besede k podujatiu. Konštatovalo sa v nej, že „už niekoľko rokov sa múzeá 
a galérie na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni stretávajú so znižovaním prevádzkových 
nákladov, s personálnym poddimenzovaním, neschopnosťou adekvátne zabezpečiť ochranu 
kultúrneho dedičstva, riešiť stav „starnutia“ samotných budov múzeí a galérií a nemoderných 
technológií. Nemôžu systematicky dopĺňať jestvujúce, respektíve vytvárať nové zbierkové fondy a tak 
zhodnocovať a rozširovať dokumentáciu kultúrneho a prírodného bohatstva našej krajiny. Už vôbec 
nestíhajú reflektovať na nové trendy či už v oblasti vystavovania alebo prechovávania a prezentovania 
kultúrneho dedičstva, nehovoriac o nedostupnom zahraničnom kontexte. Považujeme preto za 
potrebné upozorniť na skutočnosť, že situácia je taká vážna, že väčšina múzeí a galérií zápasí 
s ťažkosťami, ktoré ohrozujú ba až znemožňujú vykonávať ich základné poslanie.“ 
 
Ako oslava sviatku múzeí a najmä múzejníkov prebieha už tradične v júni Festival múzeí. Na 
posledných Valných zhromaždeniach prebiehala diskusia o forme tohto podujatia. Na výber boli dve 
riešenia. Zachovať súčasnú podobu neformálneho stretnutia múzejníkov s krátkym oficiálnym 
programom (dve - tri prednášky a prezentácia víťazov ceny Múzeum roka), alebo otvoriť podujatie - 
s možnosťou prezentácie múzeí verejnosti. Pre tento rok sa Predstavenstvo rozhodlo ponechať 
tradičnú formu, čo sa ukázalo ako šťastné riešenie. Organizátorom bolo Mestské múzeum 
v Šuranoch, nosná téma „Židovská kultúra a jej prezentácia v múzeách na Slovensku“. V príjemnej 
atmosfére miestnej synagógy sa stretli zástupcovia do dvadsiatich múzeí, aby si vypočuli dve 
prednášky, prezentácie Múzeí roka, vymieňali si skúsenosti, diskutovali a sledovali zaujímavý kultúrny 
program. Opäť sa potvrdilo, že táto forma podujatia je veľmi úspešná.         
 
V odbornej a odborno-koordinačnej oblasti Predstavenstvo pripravilo a v októbri zrealizovalo odbornú 
konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia 
na Slovensku - Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989. Zámerom 
projektu – finančne podporeného dotačným systémom MK SR – bolo podnietiť odbornú diskusiu k 
danej problematike. Prítomnosť vyše 90 účastníkov potvrdila cieľ podujatia a aktuálnosť danej 
problematiky. Výstupom konferencie je zborník prednesených príspevkov a odporúčania schválené 
účastníkmi. Všetky materiály sú uverejnené aj na web stránke ZMS. 
 
 
Etnologická sekcia ZMS a Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravili v septembri XVI. ročník 
odborného seminára Etnológ a múzeum na tému Mobilita a jej odraz v kultúre. 
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Predstavenstvo na základe žiadosti finančne podporilo Sekciu pre vzdelávanie a výchovu  ZMS 
a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 
 
Na základe žiadosti o spoluprácu pri zostavovaní publikácie „Stratégia rozvoja ľudských zdrojov 
v múzejníctve na Slovensku“, ktoré plánuje SNM vydať v rámci národného projektu Múzeá tretej 
generácie na Slovensku, Predstavenstvo pripravilo časť, ktorá je venovaná profesijným združeniam, 
ich úlohám, potrebám a cieľom pri rozvoji ľudských zdrojov v oblasti vzdelávania múzejníkov. 
 
V rámci vnútrozväzovej práce sa neuskutočnili dve plánované výjazdové zasadnutia Predstavenstva 
spojené so stretnutiami s členskými múzeami v Bratislave a Košiciach. Tieto stretnutia bude potrebné 
obnoviť najmä kvôli užšiemu kontaktu a informovanosti o aktuálnych problémoch a požiadavkám 
smerom k Predstavenstvu.  
 
Nenadviazali sme kontakty so zástupcami združení pamäťových inštitúcií na Slovensku (archivári, 
knihovníci, knižnice), čo vzhľadom na podobnosť problémov a rovnako sa zhoršujúcu situáciu bude 
pre pravdepodobný spoločný postup v budúcnosti nutné. 
 
Dôležitá je snaha o užšiu spoluprácu s Radou galérií Slovenska. Spoločné vyhlásenie k Noci múzeí 
a galérií, či list ministrovi kultúry  svedčia o dobrej spolupráci a koordinovanosti jednotlivých krokov. 
Napriek účasti predsedov na výročných zasadaniach týchto partnerských organizácií, z rôznych 
objektívnych dôvodov sa neuskutočnilo spoločné stretnutie Rady  
a Predstavenstva. Otázka prípadného spojenia múzeí a galérií pod jednu strešnú organizáciu ostáva 
tak stále otvorená. V tejto súvislosti by potom bolo možné uvažovať aj o prípadnej platenej 
administratívnej sile, ktorá by výrazným spôsobom mohla posunúť prácu pre múzeá a galérie na 
vyššiu úroveň. Vybavovala by nielen administratívne záležitosti, ale aj organizovala a realizovala 
aktivity, zabezpečovala spoluprácu so štátnou správou a samosprávou, odbornými a inými inštitúciami 
doma i v zahraničí, pripravovala, sumarizovala a poskytovala informácie atď. 
 
V rámci zahraničnej spolupráce sa nadviazali kontakty s Asociáciou múzeí a galérií ČR. Zúčastnili 
sme sa otvorenia VIII. ročníku Festivalu múzejních nocí a prezentácie víťazov národnej súťaže Gloria 
musaealis v Novom Jíčíne v máji, ako aj X. Sněmu Asociace muzeí a galerií v Opave koncom októbra. 
Začiatkom októbra nás navštívili štyria zástupcovia exekutívy AMG. Na spoločnom rokovaní s naši 
Predstavenstvom sme sa oboznámili s aktuálnou situáciou a problémami našich organizácií, vymenili 
si skúsenosti z rôznych oblastí múzejnej práce a záverom skonštatovali, že vzájomná spolupráca je 
pre obe strany potrebná a výhodná.   
Nadviazali sa zatiaľ neoficiálne kontakty s Pulszkého spoločnosťou v Maďarsku, ktorej zástupcovia 
deklarovali záujem o spoluprácu, avšak vzhľadom k problémom na maďarskej strane oficiálne 
stretnutie sa  zatiaľ neuskutočnilo. 
Kontakty so zástupcami poľských múzeí sa nadviazať nepodarilo.   
 
Na základe pozvania z Ústavu polymérnych materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave sme sa prihlásili k spolupráci do pripravovaného európskeho výskumného projektu 
zameraného na výskum nových metód konzervovania predmetov kultúrneho dedičstva. 
 
Nominovali sme členov do dotačných komisií MK SR, ako aj do poroty súťaže Múzeum roka. 
Vzhľadom k tomu, že sme záujmové združenie právnických osôb, nebol prijatý náš návrh členov do 
Rady vlády SR pre kultúru. V liste ministra kultúry SR však bolo vyjadrené presvedčenie, že naše 
odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti kultúry budú využité pre prácu pracovných skupín Rady.                                                                                           
 
Na záver chcem poďakovať všetkým členom Predstavenstva ZMS za náročnú prácu,  ktorú v priebehu 
vlaňajšieho roka pre slovenské múzejníctvo vykonali a vyjadriť presvedčenie, že mala význam 
a zmysel. 
 
 
 
V Bratislave, 8. 4. 2013  PhDr. Peter Hyross, predseda ZMS 
 
 


