
Príloha č. 4
Zápisnice z 21. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, 
ktoré sa konalo  27. októbra 2011  v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

PLÁN ČINNOSTI  ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 
DO 23. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

A.      KONCEPČNÁ PRÁCA

1. Podieľať sa na riešení aktuálnych problémov členských múzeí vo vzťahu k zriaďovateľom múzeí  

a v zmysle plnenia úloh vychádzajúcich z dlhodobých Stratégií rozvoja  múzeí a galérií. 

(Uskutočniť stretnutie so zástupcami zriaďovateľov inorezortných múzeí, popr. VÚC, 

ktoré sa doposiaľ neuskutočnilo.)

2. Iniciovať stretnutie predstaviteľov všetkých registrovaných múzeí SR pre definovanie aktuálnych 

problémov a potrieb slovenských múzeí. (Obnovenie porád riaditeľov múzeí.)

3. Rokovať s kompetentnými predstaviteľmi  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o možnostiach 

riešenia aktuálnych problémov múzeí SR. (Navrhnúť zriadenie Národného múzejného centra.)

4. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na príprave právnych predpisov 

a koncepčných materiálov týkajúcich sa slovenského múzejníctva.                                                   

(Podieľať sa na vypracovaní Stratégie rozvoja múzeí a galérií na obdobie 2012 – 2016.)

 

B.      VEREJNO-PREZENTAČNÁ PRÁCA   
1. Podľa možností prezentovať slovenské múzeá  na vybraných podujatiach zameraných na 

cestovný ruch a ochranu kultúrneho dedičstva. 

2. Realizovať alebo podieľať sa na realizácii celoslovenských a nadnárodných podujatí zameraných 

na prezentáciu múzeí, najmä Noc múzeí, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Festival 

slovenských múzeí, spolupráca pri súťaži Múzeum roka, Cena Andreja Kmeťa.

3. Vypracovať koncepciu ZMS k propagácii a popularizácii múzeí na Slovensku.

4. Vydať elektronickú verziu Kalendária expozícií, výstav a podujatí múzeí na Slovensku.

C.     ODBORNÁ A ODBORNO-KOORDINAČNÁ PRÁCA

1. Podporovať stretnutia zamestnancov slovenských múzeí na odbornom a územnom princípe 

na základe požiadaviek členských múzeí.

2. Iniciovať a pripravovať odborno-vzdelávacie aktivity s cieľom zvyšovania úrovne práce v oblasti 

ochrany a spracovania zbierkového fondu a jeho prezentácie. 

(Realizovať konferenciu na tému Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na 

Slovensku v dňoch 17.-18.10.2012 v Zuberci.) 

3. Podporovať aktivity zamerané na skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti múzejníctva v rámci 

národného projektu Múzeá 3. generácie.

4. Podporovať prácu odborných komisií a sekcií ZMS, sledovanie ich činnosti.
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D.     VNÚTROZVÄZOVÁ PRÁCA

1. Realizovať výjazdové zasadnutia P ZMS spojené so stretnutiami s členskými múzeami. 

(V prvom polroku 2012 stretnutie s múzeami v Bratislave: SNM, Múzeum MB STM – Múzeum 

dopravy, Múzeum telesnej kultúry v SR, Múzeum školstva a pedagogiky, Múzeum obchodu a 

Múzeum polície SR, v treťom štvrťroku 2012 s múzeami v meste Košice a v pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja.)

2. Vypracovať projekty do grantového systému  MK SR pre získanie prostriedkov na aktivity ZMS.

3. Spolupracovať s organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí a so združeniami podobného 

zamerania na Slovensku:

a/ uskutočniť spoločné rokovanie s Pulzského spoločnosťou v Maďarsku a podpísať dohodu 

o spolupráci

b/ spolupráca s Radou galérií SR, iniciovať ďalšie jednanie o forme združenia

c/ realizovať stretnutie s predstaviteľmi AMG v Českej republike

d/ zistiť možnosti spolupráce s rakúskymi a poľskými múzejnými združeniami

e/ spolupráca so zástupcami združení pamäťových inštitúcií na Slovensku 

(Spoločnosť slovenských archivárov, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských 

knihovníkov).

4. Zabezpečovať pravidelnú aktualizáciu webovej stránky Zväzu múzeí na Slovensku.

5. Vykonávať pravidelnú kontrolu platenia členských príspevkov a hospodárenia ZMS.

6. Pripraviť 23. Valné zhromaždenie ZMS.

Schválené na 22. valnom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku dňa 18. apríla 2012


