
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rámcový program Zväzu múzeí na Slovensku  

do 25. Valného zhromaždenia 

 
 

 A. Koncepčn á pr áca  
1. Podľa potreby spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na príprave 

právnych predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa slovenského múzejníctva. 
2. Na základe podnetov z členských múzeí podieľať sa na riešení ich aktuálnych problémov 

vo vzťahu k zriaďovateľom. 
3. V prípade potreby alebo žiadosti člena ZMS iniciovať a spolupracovať s MK 

SR pri riešení konkrétnych problémov jednotlivých múzeí. 
4. V spolupráci so SNM zorganizovať pracovné stretnutie smerujúce k definovaniu a 

štandardizácii profesijnej múzejnej činnosti. 
5. Zorganizovať stretnutie riaditeľov členských múzeí. 

 

 
B. Verejno-pr ezentačná p ráca  

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 a spolupracovať pri súťaži Múzeum roka, Cena Andreja Kmeťa. 

2. V prípade záujmu členských múzeí a na základe rozhodnutia 24.VZ ZMS vydať 
elektronickú verziu Kalendária expozícií, výstav a podujatí múzeí na Slovensku. Podľa 
možností zabezpečiť jeho šírenie aj v sieti incommingových touroperátorov. V spolupráci so 
SNM zvážiť jeho vydanie ako prílohu časopisu Múzeum. 

3.   Pokračovať v realizácii kampane Múzeum v čase, čas v múzeu. 
 

 
 C. Odborná a odborno-ko ordinačná p rác a  

1. Sledovať  a   podporovať   prácu   odborných   komisií   a   sekcií   ZMS,   podporovať   
stretnutia zamestnancov na základe požiadaviek členských múzeí. 

2. Iniciovať a pripraviť odborno-vzdelávacie aktivity: 
a. v spolupráci so SNM spracovať obsahový zámer a realizovať konferenciu 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) na 
jeseň 2014, 

b. pripraviť konferenciu spojenú s 25. VZ ZMS v apríli 2015 na tému podľa požiadaviek 
členských múzeí. 

3. Zorganizovať odborno-tematický zájazd pre zamestnancov členských múzeí 
 

 
 D. Vnútrozv äzov á práca  

1. Realizovať  výjazdové  zasadnutie  Predstavenstva  ZMS  spojené  so  stretnutím  

s členskými múzeami v kraji – podľa záujmu a rozhodnutia 24. VZ ZMS. 

2. Vypracovať projekty do dotačného systému MK SR pre získanie prostriedkov na aktivity 
ZMS v roku 2015. 

3. Spolupracovať s organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí a so združeniami 
podobného zamerania na Slovensku: 
a/ uskutočniť spoločné rokovanie s Pulzského spoločnosťou v Maďarsku, 
b/ zorganizovať alebo sa zúčastniť na spoločnom stretnutí AMG ČR, RG ČR, ICOM ČR, 

RGS a ICOM SR, 
c/  v prípade  záujmu  a podľa  potreby  spolupracovať  s vyššie  uvedenými  organizáciami  

na konkrétnych projektoch, 
d/ znova sa pokúsiť o nadviazanie spolupráce s rakúskymi a poľskými múzejnými 

združeniami, e/ zorganizovať stretnutie so zástupcami združení pamäťových inštitúcií na 
Slovensku 

(Spoločnosť slovenských archivárov, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských 
knihovníkov). 

 
 



 
 
 
 
 
 

4. Zabezpečovať  aktualizáciu  webovej  stránky  ZMS,  vykonávať  pravidelnú  kontrolu  platenia 
členských príspevkov a hospodárenia a pripraviť 25. valné zhromaždenie ZMS. 

 

 
Predkladané 24. valnému zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku dňa 9. apríla 2014. 
 
 
 
 
9. 4. 2014    PhDr. Peter Hyross 

predseda ZMS 


