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Program rokovania 
 

1. Otvorenie  
2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií (návrhovej, volebnej a mandátovej), 

zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, schválenie programu VZ  
3. Príhovory hostí  
4. Podpísanie Memoranda o spolupráci  
5. Odovzdanie pamätných listov a medailí ZMS za rok 2014  
6. Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS  
7. Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 23. VZ  
8. Správa o hospodárení ZMS od 23. VZ a správa Revíznej komisie ZMS  
9. Predstavenie kandidátov do orgánov ZMS  
10. Voľby Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS  
11. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 25. VZ  
12. Správa volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov ZMS  
13. Voľba predsedu ZMS, voľba predsedu Revíznej komisie ZMS  
14. Diskusia (Stratégia rozvoja kultúry, novela zákona o múzeách, nové pravidlá súťaže Múzeum 

roka, kampaň ZMS Múzeum v čase, čas v múzeu, Smernica o poskytovaní dotácií ZMS, 
Festival múzeí, digitalizácia)  

15. Správa volebnej komisie o výsledku volieb predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS  
16. Uznesenie z 24. VZ ZMS  
17. Záver  
 

 
Priebeh rokovania 
 

K bodu 1 
Valné zhromaždenie (VZ) Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) otvoril predseda ZMS, PhDr. Peter 
Hyross. Pozdravil všetkých prítomných a osobitne privítal hostí – zástupcov MK SR, zástupcov 
AMG ČR, RG ČR, SK ICOM, RGS, zástupcov samosprávnych krajov a zastupujúceho 
generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM).  
 
K bodu 2 
Valné zhromaždenie viedol podpredseda ZMS, PhDr. Stanislav Mičev. Dal prítomným hlasovať 
o návrhu programu 24. VZ ZMS. Návrh bol jednomyseľne prijatý. 
 

Ďalej prítomní hlasovaním odsúhlasili: 
pracovné predsedníctvo v zložení: S. Mičev, Z. Šullová, P. Hyross  
mandátová komisia v zložení: D. Čambálová, I. Danterová, E. Ševčíková 
návrhová komisia v zložení: V. Drahošová, R. Pollák, R. Svíba 
zapisovateľ:  G. Kochanová; overovateľ: T. Figurová  
skrutátori: I. Kaczarová, J. Bizeová, O. Bodorová 

K bodu 3 
Hostia sa postupne v krátkosti prihovorili prítomnému zhromaždeniu. 
 

Riaditeľka odboru múzeí, galérií a knižníc Sekcie kultúrneho dedičstva (SKD)  Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky (MK SR), Mgr. Monika Lopušanová pozdravila prítomných 
a poďakovala predsedovi ZMS a členom Predstavenstva ZMS sa dobrú spoluprácu a vyjadrila 
želanie v takejto spolupráci pokračovať aj s novým Predstavenstvom. 
 

  Z Á P I S N I C A 
 

z 24. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku,  

ktoré sa konalo 9. apríla 2014 v Múzeu Slovenského národného povstania   

v Banskej Bystrici 
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PhDr. Luděk Beneš, predseda Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG) vyjadril 
v príhovore spoločný záujem českých a slovenských profesijných múzejných združení 
pokračovať a skvalitňovať vzájomnú spoluprácu.  
 

Slová predsedu AMG potvrdil Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., predseda Rady galérií Českej republiky 
a zaželal prítomným úspešné rokovanie.   
 

Mgr. Renáta Niczová, predsedníčka Rady galérií Slovenska taktiež pozdravila prítomných 
a zaželala VZ veľa úspechov pri rokovaní. 
 

Predseda slovenského komitétu ICOM, Mgr. Dušan Buran, PhD. tiež vyjadril spokojnosť nad 
prehlbovaním spolupráce. Zároveň upozornil na dva aspekty, ktoré odlišujú činnosť SK ICOM 
a ostatných partnerov memoranda, a tými sú medzinárodná spolupráca a možnosť priamej účasti 
nielen inštitucionálnych, ale aj individuálnych členov na činnosti ICOM. 
 

PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň, poverený vedením Slovenského národného múzea vo svojom 
príhovore vyjadril poľutovanie nad zlou situáciou v múzeách a zaželal mladej generácii veľa síl 
a úspechov v neľahkej práci. 
 
K bodu 4 
Pred VZ bolo slávnostne podpísané Memorandum o spolupráci medzi Asociáciou múzeí a galérií 
Českej republiky, Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galérií Českej republiky, Radou galérií 
Slovenska, Českým výborom ICOM, Slovenským komitétom ICOM, ktoré potvrdilo spoločný 
záujem partnerov posilniť a rozšíriť spoluprácu s cieľom zvýšiť vzájomnú informovanosť, účasť 
na aktivitách partnerov, podporiť realizáciu spoločných projektov a činnosť partnerov podľa 
aktuálnych potrieb (Príloha 1 a, b). 
 
K bodu 5 
Zväz múzeí na Slovensku tradične udelil ocenenia, v tomto roku 13 pamätných listov a 16 
pamätných medailí zamestnancom múzeí na Slovensku (Zoznam ocenených – Príloha č. 2). 
 
K bodu 6 
Správu volebnej a mandátovej komisie o uznášania schopnosti VZ predniesla PhDr. Daniela 
Čambálová. Konštatovala, že na VZ bolo prítomných 101 držiteľov platných mandátov, 
z celkových 161. Podľa čl. 6, ods. 4 Stanov ZMS a čl. 3, bod 2 Organizačného a rokovacieho 
poriadku ZMS 24. valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, keďže bola prítomná 
nadpolovičná väčšina mandátov. (Informácia o počte mandátov – Príloha č. 3, Správa 
mandátovej komisie o uznášania schopnosti – Príloha č. 4). 
 
K bodu 7, 8  
VZ zobralo na vedomie: 

Správu o činnosti ZMS za obdobie od 23. VZ ZMS, predniesol PhDr. Hyross (Príloha č. 5). 
Správu o činnosti Etnologickej komisie od 23. VZ ZMS, predniesla Mgr. Ševčíková (Príloha 
č. 6) 
Správu o činnosti Komisie pre výchovu a vzdelávanie ZMS od 23. VZ ZMS, predniesla Mgr. 
Elena Zahradníková (Príloha č. 7) 
Správu o hospodárení ZMS za rok 2013, predniesla PhDr. Viera Praženicová (Príloha č. 8).  
Správu Revíznej komisie ZMS, predniesla PhDr. Praženicová (Príloha č. 9) 

 
K bodu 9 
Mgr. Zuzana Šullová prečítala zoznam kandidátov do orgánov ZMS (Príloha č. 10). Na návrh 
z pléna bol do zoznamu doplnený Mgr. Maroš Demko (Zemplínske múzeum). 
 
K bodu 10 
Uskutočnili sa voľby Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS. 
 
K bodu 11 
Predseda ZMS prezentoval rámcový program a návrh rozpočtu ZMS na obdobie do 25. VZ 
(Príloha č. 11 a Príloha č. 12).   
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K bodu 12 
D. Čambalová predniesla Správu volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov 
ZMS – Príloha č. 13). 
 
K bodu 13 
Na návrh z pléna bol do zoznamu kandidátov na predsedu ZMS doplnený PhDr. Peter Hyross 
(Múzeum mesta Bratislavy). Uskutočnili sa voľby predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie 
ZMS. 
 
K bodu 14 
Počas VZ boli diskutované tieto témy: 
 

Mgr. Erika Cintulová (Múzeum v Kežmarku): poďakovala riaditeľovi Múzea Slovenského 
národného povstania PhDr. Stanislavovi Mičevovi za realizáciu projektu Digitálne múzeum. 
 

S. Mičev informoval o aktuálnej situácii v spomínanom projekte digitalizácie zbierkových 
predmetov a poďakoval všetkým zapojeným múzeám a kolegom za spoluprácu. Informoval aj 
o pripravovanom projekte budovania centrálnych depozitárov múzeí SR.  
 

M. Lopušanová informovala o schválení Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020, ktorá 

sleduje kľúčové priority pre oblasť kultúry a navrhuje víziu rozvoja a žiaduceho stavu kultúry. 

Taktiež upozornila na novelu múzejného zákona, účinnú od 1. 5. 2014. Ďalej informovala, že 

v záujme zatraktívnenia súťaže Múzeum roka a Galéria roka a zvýšenia počtu zapojených múzeí 

a galérií, MK upravilo štatút a pravidlá súťaže (hlavné zmeny – po úprave sa bude titul udeľovať 

v dvoch kategóriách: Múzeum roka a Galéria roka; finančná odmena pre víťaza bola zvýšená na 

2 500 €; účastník sa prihlasuje do súťaže v troch vybraných predmetoch z predpísaných piatich). 

Jednou z priorít MK je aj vypracovanie Štandardov múzejnej práce (ZMS a SNM plánujú v krátkej 

dobe zvolať pracovnú skupinu k tvorbe materiálu). Na záver upozornila na dôležitosť dôkladnej 

prípravy pri vypisovaní žiadostí o dotáciu z grantového systému MK SR, kde najčastejšou býva 

chyba v časti Rozpočet. Mgr. Marta Janovíčková doplnila, že tiež dôležité je žiadať prostriedky 

na činnosť, ktorá je v súlade so špecializáciou múzea. 
 

Mgr. Attila Agócs pozval prítomných na Festival múzeí Slovenska, ktorý sa tento rok koná vo 

Fiľakove dňa 16. 6. 2014. Viac informácií na http://www.zms.sk/index.htm.  
 

PhDr. Zdena Letenayová informovala o stave projektu Príbeh predmetu. Rok 2014 v rámci 

kampane ZMS Múzeum v čase, čas v múzeu. K prvej časti projektu bol zostavený prezentačný 

materiál a vydaná tlačená brožúra, distribuovaná na do zapojených múzeí. Druhá časť – vydanie 

publikácie je v príprave. Viac informácií o projekte priebežne na http://www.zms.sk/index.htm. 
 

Mgr. Iveta Kaczárová informovala o príprave Noci múzeí a galérií 2014, ktorá sa bude konať dňa 
17. 5. 2014. Zapojených je okolo 100 múzeí a ďalších kultúrnych či iných inštitúcií. ZMS aj tento 
rok zabezpečuje stránku www.nocmuzei.sk a koordinuje mimobratislavské múzeá, koordináciu 
bratislavských zabezpečuje SNM. SNM rieši aj spoločný vizuál podujatia, z prostriedkov 

generálneho partnera SNM Poštovej banky – doplnila PhDr. Gabriela Podušelová. 
 

Mgr. Zuzana Šullová predstavila novozaloženú Odbornú komisiu pre zbierky dejín techniky ZMS. 
Informácie a prihláška na http://www.zms.sk/index.htm. Založená (opäť) bola aj komisia Únia 
múzeí v prírode. 
 

V. Praženicová informovala o pripravovanej smernici k dotáciám ZMS, určeným členským 
múzeám, a vyzvala prítomných k prípadným návrhom. 
 

PhDr. Peter Maráky upozornil na nedostatočné otváracie hodiny obecných múzeí, ktoré sú 
neprístupné najmä počas víkendu, čo nevyhovuje ani potrebám cestovného ruchu, a navrhol, 
aby sa tomuto problému venovala pozornosť. Taktiež vyjadril kritiku nad koordináciou Noci múzeí 

http://www.zms.sk/index.htm
http://www.zms.sk/index.htm
http://www.zms.sk/index.htm
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zo strany ZMS. I. Kaczárová odôvodnila neskoršie začatie príprav na podujatie výmenou 
zodpovedných osôb a požiadala o trpezlivosť a pochopenie. 
 

G. Podušelová navrhla vykonať zmeny aj v štatúte Ceny Andreja Kmeťa. Upozornila na 
skutočnosť, že počet zamestnancov múzeí je obmedzený, preto by možným riešením mohla byť 
zmena v periodicite vyhlásenia súťaže či obmedzený počet víťazov ceny v danom ročníku.  
 

PhDr. Róbert Pollák prišiel s iniciatívou vyjadriť protest voči tendenciám VÚC spoplatniť 
výpožičky zbierkových predmetov, napr. v košickom kraji. 
 
PhDr. Jozef Keppert sa opýtal na ďalšie projekty digitalizácie zbierkových premetov. S. Mičev 
v odpovedi vysvetlil systém dopytových projektov, s tým, že na Slovensku sú aj iné „menšie“ 
projekty, ako je Digitálne múzeum. 
 

P. Hyross v rámci tejto časti programu poďakoval odchádzajúcim členom Predstavenstva ZMS 
za ich pôsobenie a vykonanú prácu pre ZMS. 
 
K bodu 15 
D. Čambalová predniesla Správu volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb na predsedu 
ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS – Príloha č. 14. 
 
K bodu 16 
Uznesenie z 23. VZ ZMS predniesol PhDr. Stanislav Mičev (Príloha č. 15). Uznesenie bolo 
schválené VZ jednohlasne. 
 
Záver 
Predseda ZMS poďakoval prítomným zamestnancom múzeí a hosťom za ich účasť a aktivitu na 
VZ. 
 

 
Zapísala:  Mgr. Gabriela Kochanová, zapisovateľka 

V Bratislave, 29. 5. 2014     
 

Overila: Mgr. Tatiana Figurová, overovateľka 
  Vo Zvolene, 13. 5. 2014 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1, a, b:  Memorandum o spolupráci 
Príloha č. 2:   Zoznam ocenených na 24. VZ ZMS 
Príloha č. 3:  Informácie o počte mandátov na 24. VZ ZMS 
Príloha č. 4: Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášania schopnosti 24. VZ 

ZMS 
Príloha č. 5:  Správa o činnosti P ZMS za obdobie od 23. VZ ZMS  
Príloha č. 6:   Správa o činnosti Etnologickej sekcie ZMS za obdobie od 23. VZ ZMS 
Príloha č. 7: Správa o činnosti Sekcie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS za 

obdobie od 23. VZ ZMS 
Príloha č. 8:   Správa o hospodárení ZMS za rok 2013 
Príloha č. 9:  Správa Revíznej komisie ZMS od 23. VZ ZMS 
Príloha č. 10:  Informácia o kandidátoch 
Príloha č. 11:  Rámcový program ZMS do 25. VZ 
Príloha č. 12:   Rozpočet ZMS do 25. VZ 
Príloha č. 13:  Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do 

orgánov ZMS 
Príloha č. 14:  Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb 

predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS 
Príloha č. 15:   Uznesenie z 24. VZ ZMS 


