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Príloha č. 7
Zápisnice z 22. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, 

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

Aj keď umenie neštrajkuje, nerezignovali sme a záleží nám na ňom!

Všetkým nám je jasné, že dnes sú najdiskutovanejšími prioritami otázky zdravotníctva, vzdelania 

a sociálnych istôt. O podhodnotení učiteľov, lekárov, sestier asi už nikto nepochybuje a každý to 

kvituje, veď všetci sme chodili do školy a asi všetci sme boli chorí. Málokto vie, že v podobnom stave 

je aj kultúra a umenie, ktoré sa dokonca mnohokrát ani len nedostanú do zásadných štatistík 

a prieskumov o stave spoločnosti. A práve kultúra je to, čo nás definuje ako národ a je neoddeliteľnou 

súčasťou vzdelávacieho systému, tvorby sociálnych väzieb a duševného zdravia. Už niekoľko rokov sa 

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 galérií a nemoderných technológií. Už 

vôbec nestíhajú reflektovať na nové trendy či už v oblasti vystavovania alebo prechovávania 

a prezentovania umenia, nehovoriac o nedostupnom zahraničnom kontexte. 

Paradoxne však tento stav plný negatívnych faktov a prekážok skôr mobilizuje galerijných 

pracovníkov iniciovať projekty a aktivity, v ktorých využívajú svoj originálny a neopakovateľný 

obsah. 

Noc múzeí je toho príkladom ako jedno z najrozšírenejších a najnavštevovanejších podujatí. Minulý 

rok len v Bratislave podujatie hostilo dvakrát viac návštevníkov ako v roku 2010 a „nocovalo“ sa vo 

vyše 80 múzeách a 23 galériách v 50 mestách. V súčasnosti vrcholia prípravy už 8. ročníka 

Medzinárodného dňa múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. mája 2012 na celom Slovensku. 

Silné zážitky návštevníkov stále viac dokazujú, že formát, program a jeho atmosféra sú jedinečné 

a základňa fanúšikov prudko narastá. Návštevníci mohli zažiť atmosféru plnú umenia a kultúry 

v podobe rôznorodých sprievodných programov, mohli „nahliadnuť do zákulisia“, tvorivo sa 

realizovať, diskutovať, objaviť nové zaujímavé miesta a príjemne stráviť voľný čas. Kreatívny vklad 

organizátorov a zapojených kultúrnych inštitúcií nielen do tohto podujatia je jasným znamením, že 

ich pracovné nasadenie a nadšenie napriek všetkému neslabne. 

Málokto vie, že všetci odborní pracovníci pracujú až do polnoci bez nároku na mzdu, pretože nadčasy 

sú v kultúre už dávno zabudnutý pojem. 

Boli by sme radi, ak by ste nás svojou účasťou podporili, pretože to robíme pre svojich návštevníkov.


