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PLÁN ČINNOSTI  ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU  

DO 24. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

A. Koncepčná práca  
 

1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na príprave právnych                  
predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa slovenského múzejníctva. 

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

 
3. V prípade potreby alebo žiadosti člena ZMS iniciovať a spolupracovať s MK SR pri riešení 

konkrétnych problémov jednotlivých múzeí.  
 

4. Zorganizovať stretnutie riaditeľov členských múzeí k aktuálnym problémom a potrebám múzeí  
na Slovensku.  

 
5. Iniciovať aktivity smerujúce k definovaniu a štandardizácii profesijnej múzejnej činnosti. 

 
B. Verejno-prezentačná práca  
 

1. Realizovať alebo podieľať sa na realizácii národných 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. 

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

jeho šírenie aj v sieti incommingových touroperátorov. 
 

3. Iniciovať prehodnotenie kritérií a spolupracovať s MK SR pri vypracovaní nového štatútu národnej 
ceny Múzeum roka.  

 
 
C. Odborná a odborno-koordinačná práca  
 

1. Podporovať stretnutia zamestnancov slovenských múzeí na odbornom (komisie) 
a územnom princípe (sekcie)  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 konferencie na tému: 

- Vedecko-výskumná činnosť v múzeách (16. – 17.4.2013), 
- Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok (september 2013), 
- v spolupráci so SNM spracovať obsahový zámer konferencie a seminárov na tému 

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí (oblasť 
definovaná v strategickom nastavení siete múzeí a galérií v r. 2013 – 2018).  

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

národného projektu Múzeá 3. generácie na Slovensku. 
 

4. Podporovať prácu odborných komisií a sekcií ZMS, sledovať ich činnosť.  
 

5. Podporovať mobilitu a vzdelávanie múzejných pracovníkov (finančne podporovať zahraničné 
cesty, resp. zorganizovať odborno-tematický zájazd). 
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D. Vnútrozväzová práca  
 
 

1. Realizovať výjazdové zasadnutie Predstavenstva ZMS spojené so stretnutím s členskými 
múzeami v Bratislave: SNM, Múzeum mesta Bratislavy, STM – Múzeum dopravy, Múzeum 
telesnej kultúry v SR, Múzeum školstva a pedagogiky, Múzeum obchodu a Múzeum polície SR. 

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

roku 2014. 
 

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  
spolupráci. 
b/ spolupráca s Radou galérií SR.  
c/ spolupráca s  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). 
f/ preveriť možnosť členstva ZMS v NEMO (Network of European Museum Organisations – sieť 

európskych múzejných organizácií). 
 

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

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

6. Pripraviť 24. Valné zhromaždenie ZMS. 
 
 

 

V Bratislave, 8. 4. 2013  PhDr. Peter Hyross, predseda ZMS 

 

 

Schválené 23. valným zhromaždením Zväzu múzeí na Slovensku, dňa 16. apríla 2013 v Banskej Bystrici. 
 

 


