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Správa o činnosti Predstavenstva ZMS  

(za obdobie od 23. VZ ZMS do 24. VZ ZMS)  
 
 
Na Slovensku máme v súčasnosti (stav k 21. 3.2014) 92 registrovaných múzeí – 23 
štátnych, 21 zriadených mestami alebo obcami, 36 pod VÚC a 12 iných (pre doplnenie, galérií 
je 26). Z toho je 70 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. Za uplynulý rok pribudli 2 múzeá, zvlášť teší, že 
členom sa opäť stalo Považské múzeum v Žiline. 
 
Od aprílového valného zhromaždenia ZMS sa Predstavenstvo stretlo osemkrát, jedenkrát 
Rada. Väčšina členov Predstavenstva sa zúčastnila aj na Festivale múzeí v júni v Košiciach 
a na konferencii organizovanej ZMS v októbri v Bratislave. 
Všetci členovia vykonávajú funkciu v orgánoch ZMS popri svojich povinnostiach v zamestnaní, 
bez nároku na odmenu, s úmyslom pomôcť slovenským múzeám. Do tejto funkcie sa 
prihlásili dobrovoľne a s vedomím riaditeľa inštitúcie, v ktorej pracujú. Preto je prekvapujúce 
a zarážajúce, že po čase majú niektorí problém s uvoľňovaním na zasadnutia. Ani 
argument o finančnej náročnosti cestovného neobstojí, nakoľko v rozpočte ZMS je počítané aj 
s preplatením týchto nákladov. 
Je preto potrebné pri nominácii zamestnanca do Predstavenstva zvážiť všetky okolnosti – 
najmä časové a finančné. V tejto súvislosti sa ukazuje ako stále aktuálnejšia potreba 
plateného zamestnanca, ktorý bude mať na starosti administratívu ako aj organizačné 
zabezpečovanie podujatí a aktivít ZMS. 
 
V rámci koncepčnej oblasti v uplynulom roku najvýznamnejšou aktivitou bola diskusia 
a následné spracovanie  Návrhu  legislatívnych  úprav  k novele  zákona  č.  206/2009  Zb. 
o múzeách  a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj k novele vyhlášky 
523/2009 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach 
v múzeu a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. Posledné pripomienky boli Ministerstvu 
kultúry SR zasielané ešte aj v období medzirezortného pripomienkovania. Po intenzívnych 
vzájomných konzultáciách bol podporený návrh predložený Slovenským národným múzeom. 
 
Na základe podnetu zo Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre predseda ZMS 
osobným rokovaním a listom riaditeľovi štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, 
ako aj generálnemu riaditeľovi Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR vyjadril obavu o budúcnosť 
tejto inštitúcie.  Výrazné zníženie stavu zamestnancov a pridelených finančných prostriedkov 
môže totiž znamenať likvidáciu jediného špecializovaného múzea s celoštátnou pôsobnosťou 
dokumentujúceho bohatú históriu poľnohospodárstva na Slovensku. 
V tejto súvislosti sa ukazuje význam a nutnosť stretnutia 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  nielen 
vzhľadom k opakovaným snahám a pokusom o likvidáciu niektorých múzeí. Taktiež bude 
potrebné postupne obnoviť stretnutia so zástupcami jednotlivých VÚC za rovnakým účelom. 
Z časových dôvodov sa takéto stretnutia za uplynulé volebné obdobie žiaľ neuskutočnili. 
 
V decembri sa v Banskej Bystrici uskutočnila porada riaditeľov členských múzeí, na ktorej sa 
zúčastnili zástupcovia z 30 múzeí, ako aj riaditeľka odboru múzeí a galérií sekcie kultúrneho 
dedičstva MK SR so svojimi kolegami. Odzneli informácie zo strany ministerstva i zväzu, ako 
aj diskusia k aktuálnym problémom súčasného diania v slovenských múzeách. 
Dôležité je upozorniť na dva príspevky, a to najmä na otázku ohľadom daní z nehnuteľností, 
ktorú odvádzajú múzeá starajúce sa často o národné kultúrne pamiatky ale aj kultúrne 
dedičstvo krajiny vôbec. Výnimka oslobodzujúca od týchto platieb by pomohla v zložitej 
finančnej situácii väčšine dotknutých inštitúcií. 
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Vážnou bola aj informácia o spoplatnení požičiavania výstav, ktoré nariadil Prešovský 
samosprávny kraj pre svoje inštitúcie. Toto rozhodnutie okrem iného je aj proti podpore 
mobility zbierok, ktorá je zdôraznená v novej stratégii rozvoja múzeí. 
 

V zmysle záverov odborného sympózia Vedeckovýskumná činnosť v múzeách bolo listom 
oslovené Slovenské národné múzeum s návrhom na spoluprácu pri vypracovaní materiálu, 
ktorý by určil podmienky podporujúce štandardizáciu výkonu základných odborných činností. 
Takýto zásadný a koncepčný materiál pramení z potreby zavedenia platných metodických 
požiadaviek na výkon odborných múzejných činností a celkové fungovanie múzeí, ktorý by 
mal slúžiť ako nástroj pre rozvíjanie a udržanie profesionálnej úrovne múzejnej práce. Pri 
tejto úlohe by mohla pomôcť kvalitná analýza a interpretácia dát, ktoré obsahujú sumáre 
ročných výkazov s cieľom hlbšie nahliadnuť do vývojových trendov múzejníctva u nás. 
 
Potrebné je spomenúť aj účasť v poradných orgánoch Rady vlády SR pre kultúru a to vo 
Výbore pre kultúrne dedičstvo, kde za SNM a SNG pôsobia generálny riaditelia a za ZMS 
a RGS predsedovia, v Pracovnej skupine k ochrane autorských práv v hmotnom 
a nehmotnom kultúrnom dedičstve je za SNM PhDr. Gabriela Podušelová a za ZMS PhDr. 
Viera Majchrovičová a v Pracovnej skupine k analýze odmeňovania v odbore kultúry a návrh 
spôsobu zlepšenia úrovne ich odmeňovania za Sloves Mgr. Ivana Gallová a za Úniu miest 
Slovenska PhDr. Peter Hyross. V týchto orgánoch je možné pripomienkovať, alebo iniciovať 
materiály, ktoré majú dosah aj na múzeá a galérie. 
 
V rámci verejno-prezentačnej oblasti sa uskutočnili s podporou ZMS už tradičné podujatia. 
Pre Noc múzeí Predstavenstvo zabezpečovalo priestor pre spoločnú propagáciu – programy 
zapojených  múzeí  na  spoločnej  webovej  stránke  www.nocmuzei.sk,  zhromažďovalo  
informácie o najvýznamnejších podujatiach jednotlivých múzeí pre médiá, jeho zástupca sa 
zúčastnil na tlačovej konferencii. Tejto formy propagácie a popularizácie múzeí a galérií, 
ktorá sa teší stále väčšiemu záujmu verejnosti sa vlani zúčastnilo 129 múzeí, galérií, 
múzejných zariadení, ktoré realizovali rôzne aktivity v rámci tejto iniciatívy vo vyše 170 
pobočkách a objektoch. 
Na základe širokej diskusie o programe tohto podujatia sa ukazuje, že v budúcnosti by sa mal 
dôraz klásť na prezentáciu múzejnej práce, odborných činností a zákulisia múzeí. Známkou 
úspešnosti by nemal byť len vysoký počet návštevníkov, ale najmä ich spokojnosť, ich 
záujem o dianie v našich inštitúciách a možno aj prínos z osobných stretnutí so 
zamestnancami múzeí a galérií. V jednotlivých mestách by sa počas tejto noci mali vedieť 
spojiť jednotlivé inštitúcie – zjednotiť otváracie hodiny, cenu a výber vstupného, prezentáciu 
podujatí a pod. 
 
Festival    múzeí    v uplynulom    roku    pripravilo    Slovenské    technické    múzeum    
v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Záujem zo strany múzejníkov 
o dvojdňový program bol veľký – z prihlásených 33 múzeí a 157 osôb zostalo aj na druhý 
deň 132 ľudí. Napriek tomu, ţe sa nepodarilo niektoré časti programu zrealizovať (z dôvodu 
časového sklzu pri stavebných prácach realizovaných v rámci projektu Európske hlavné 
mesto kultúry Košice 2013) bolo podujatie, najmä vďaka kolegom z STM, veľmi dobre 
pripravené, čo ocenili aj všetci účastníci. V rámci pracovného obeda   si   zástupcovia   
Pulszkého   spoločnosti   (Maďarská   múzejná   asociácia)   a ZMS,   spolu s predsedom 
českej AMG a predsedníčkou asociácie štátnych múzeí v Maďarsku, vzájomne vymenili 
informácie  o charaktere   jednotlivých  organizácií,  ich činnosti  a taktiež  o postavení  
múzejníkov v materských krajinách. Večerné spoločenské stretnutie v príjemnom prostredí 
zrekonštruovaných priestorov Východoslovenského múzea bolo časom na neformálne 
diskusie a nadviazanie nových kontaktov. 
 
Predstavenstvo nominovalo svojich zástupcov do poroty súťaže Múzeum roka ako aj na 
udelenie Ceny Andreja Kmeťa. 
Ministerstvu kultúry SR bol zaslaný návrh na zmeny podmienok súťaže Múzeum roka.  Po 
aktualizácii a úpravách štatútu a pravidiel, ktoré boli nutné po niekoľkoročných skúsenostiach 
a najmä klesajúcom počte prihlásených účastníkov, sa očakáva zatraktívnenie súťaže 

http://www.nocmuzei.sk/
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a zvýšenie záujmu o získanie prestížneho titulu. 
Na porovnanie – v Českej republike je národná súťaž múzeí Gloria musaealis  
vyhlasovaná v troch hlavných kategóriách: Múzejná výstava roka, Múzejná publikácia roka 
a Múzejný počin roka. Najvyšším ocenením v každej kategórii je Cena Gloria Musaealis, ktorá 
sa skladá z trofeje, diplomu a 70 0000 Kč. V aktuálnom ročníku súťažilo 53 múzeí a galérií 
z celej Českej republiky so 73 projektmi. Vydaná bola aj 60 stranová výročná správa XI. 
ročníka súťaže, ktorá zahrňovala všetky prihlásené projekty. 
Je dôležité aj v našich podmienkach oceňovať význam jednotlivých projektov a aktivít pre 
rozvoj múzejníctva a aj takýmto spôsobom upozorňovať verejnosť na prínos múzeí a galérií 
k sprístupňovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva i k jeho ochrane a na špičkové výkony 
inštitúcií i jednotlivých pracovníkov v našom odbore. 
 
V odbornej a odborno-koordinačnej oblasti Predstavenstvo v apríli 2014 pripravilo  odborné 
sympózium Vedeckovýskumná činnosť v múzeách. Spojenie sympózia a valného 
zhromaždenia ZMS všetci zúčastnení privítali a potvrdili, že tento model je možné použiť aj 
v budúcnosti. Zaregistrovaných bolo 130 účastníkov, na druhý deň zostalo vyše 100, pričom 
všetci veľmi kladne hodnotili najmä prácu v diskusných blokoch. Cieľom bola prezentácia 
informácií a diskusia o problematike realizácie tejto často zanedbávanej činnosti v múzeách, 
s dôrazom na výber úloh a výstupov vedeckovýskumnej činnosti. Zámerom bolo zvýšiť 
aktivitu v tejto oblasti, v zmysle stanovenia zmysluplných a relevantných zámerov výskumu 
ako aj nárast počtu vedeckovýskumných úloh s riešiteľskými tímami so zastúpením odborných 
pracovníkov z rôznych inštitúcií. 
 
Začiatkom októbra Etnologická komisia ZMS, v spolupráci s Predstavenstvom a Múzeom 
mesta Bratislavy pripravili odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Muž a žena – 
vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok, v rámci XVII. ročníka cyklu Etnológ 
a múzeum. Široko postavená téma poskytla  kreatívny  a inovatívny  pohľad  na  zbierky  
a zbierkové  predmety  cez  vzťah  muža  a ženy v konfrontácii rôznych odborov zastúpených 
v múzeách a akademickom prostredí. Cieľom bolo prispieť k zlepšeniu vnímania danej 
problematiky, zvýšenie záujmu o akvizičnú, vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť múzeí. 
 
Koncom novembra Múzeum SNP v spolupráci s Komisiou pre vzdelávanie a výchovu ZMS 
a SNM pripravili  medzinárodnú  konferenciu  pod  záštitou  ministra  kultúry  SR  Múzeum  ako  
forma  edukácie v spoločnosti. Podujatie reflektovalo nielen na novodobé trendy, formy, 
metodiku a spôsoby edukácie v oblasti múzejnej pedagogiky, ale súčasne prezentovalo 
i výsledky celoslovenského projektu Múzeá tretej generácie. 
 
Potešujúca je aktivita odborných komisií Zväzu, ale najmä skutočnosť, že vznikli dve nové. 
Žiadosť podala Únia múzeí v prírode, ktorá sa rozhodla transformovať a vznikla Komisia pre 
zbierky dejín techniky. 
 
V rámci snahy o vytvorenie novej formy propagácie múzejnej činnosti na Slovensku, 
zlepšenia spolupráce členských múzeí, ich vzájomnej informovanosti a podpory, ZMS 
vyhlásilo pre rok 2014 kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu s pilotným projektom Príbeh 
predmetu. Rok 1914 k výročiu začiatku Prvej svetovej vojny. Projekt je rozdelený na dve 
nezávislé časti – tematickú a edičnú. V prvej budú sústredené všetky aktivity prihlásených 
múzeí k danej téme, ktoré sa následne spoločne prezentujú na webovej stránke 
a propagačnom materiáli. V rámci druhej časti sa pripravuje vydanie reprezentačnej publikácie 
s obrazovými reprodukciami a príbehmi zaujímavých predmetov k téme. Tu je podmienkou 
pridelenie finančných prostriedkov z dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Prihlásených 
je 17 do tematickej a 15 členských múzeí do edičnej časti projektu. 
 
V záujme podpory mobility a vzdelávania pripravilo Predstavenstvo odbornú exkurziu pre 
zamestnancov členských múzeí do Slezského zemského múzea v Opave a Valašského 
múzea v přírodě – Rožnov pod Radhoštěm. Napriek tomu, že autobusovú dopravu hradil ZMS 
a bolo zabezpečené ubytovanie za prijateľnú cenu, bolo problémom obsadiť plný počet miest. 
Okrem oboznámenia sa s expozíciou Slezského múzea s informáciami o jej tvorbe a inštalácií, 
prehliadke reštaurátorského a konzervátorského pracoviska, pamätníka druhej svetovej vojny 
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v Hrabyně, ako aj prezentačnými aktivitami a starostlivosťou o ochranu a bezpečnosť 
zbierkových predmetov v múzeu v prírode, veľkým prínosom pre účastníkov boli aj osobné 
stretnutia s odbornými zamestnancami a vedením múzeí. 
 
V rámci vnútrozväzových aktivít sa uskutočnilo viackrát odložené výjazdové zasadnutie 
Predstavenstva ZMS s bratislavskými múzeami. Na pôde Múzea mesta Bratislavy sa stretlo 
9 zo 16 zástupcov múzeí (vrátane múzeí SNM) pôsobiacich na území nášho hlavného mesta. 
Stretnutím sa obnovili užšie kontakty a informovanosť  o aktuálnych  problémoch  jednotlivých  
inštitúcií  a boli  tlmočené  požiadavky  smerom k Predstavenstvu. V budúcnosti je rozhodne 
potrebné v týchto stretnutiach pokračovať. 

Boli podané dve žiadosti do dotačného systému Ministerstva kultúry SR – na realizáciu 
konferencie Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí 
a žiadosť  na vydanie plagátu, skladačky a publikácie v rámci projektu Príbeh predmetu. Rok 
1914. 
 
Zintenzívnila sa spolupráca s organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí. S Pulszkého 
spoločnosťou v Maďarsku bola po viacerých rokovaniach na Festivale múzeí v Košiciach 
podpísaná dohoda o spolupráci. Intenzívnejšie sú kontakty s Asociáciou múzeí a galérií 
v Českej republike. Bol podpísaný Dodatok č.1 Dohody o vzájomnej spolupráci upresňujúci 
bezplatný vstup do členských inštitúcií jednotlivých združení. 
V rámci medzinárodnej konferencie Muzeum a změna IV konanej v polovici novembra 
v Prahe, sa uskutočnilo spoločné rokovanie medzi AMG, Českým výborom ICOM a Radou 
galérií ČR na jednej strane a ZMS, Slovenským komitétom ICOM a Radou galérií Slovenska 
na strane druhej. Zúčastnení partneri sa dohodli, že vypracujú spoločné memorandum 
o vzájomnej spolupráci, ktoré bude okrem iného zahrňovať vzájomné uznávanie preukazov 
pre voľný vstup do všetkých členských inštitúcií, ďalej vzájomnú informovanosť o dianí 
v oblasti múzejníctva v ČR a SR a pravidelné spoločné rokovania najmenej jedenkrát ročne. 
Hovorilo sa aj o možnosti spolupráce pri pripravovanej konferencii k 100. výročiu začiatku prvej 
svetovej vojny. 
Pri   tejto   príležitosti   je   potrebné   spomenúť,   že   vyššie   uvedenej   medzinárodnej   
konferencie s prednášajúcimi z celého sveta sa zúčastnilo len minimum účastníkov zo 
Slovenska. Naozaj nám nestojí za to stretnúť sa s vyše 260 účastníkmi, viac ako 60 
prednášajúcimi a konfrontovať teóriu prednesenú svetovými špičkami s našimi vlastnými 
skúsenosťami nech už sú akékoľvek? 
 
Na záver chcem poďakovať všetkým členom Predstavenstva ZMS za náročnú prácu, ktorú 
v priebehu nielen vlaňajšieho roka, ale aj počas uplynulého volebného obdobia pre naše 
múzeá vykonali. Všetci ju vykonávali popri svojich povinnostiach v zamestnaní, bez nároku na 
odmenu. Často napriek minimálnej podpore a bez následného uznania odviedli prácu, ktorá 
mala význam a zmysel. 
 
 
 
 
 
24. 3. 2014                                                                   PhDr. Peter Hyross 

 predseda ZMS 


