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Správa Predstavenstva ZMS o činnosti Zväzu múzeí na Slovensku  

od 19. Valného zhromaždenia 

 

 

Od 19. Valného zhromaždenia Predstavenstvo ZMS zasadalo 5x: 22.1.Banská Bystrica, 17.2. 

Bratislava, 21.4. Spišská Nová Ves,17.5. Bratislava, 16.9. Banská Bystrica. 

Rada ZMS zasadala fyzicky 2 x: 30.7. v Bratislave, 30.9. v Banskej bystrici v Banskej 

Bystrici, aktuálne problémy riešila formou elektronickej pošty.  

Počet členov ZMS: 65 ( SNM je ako jeden člen + 18 múzeí SNM ) čiže 82 múzeí 

V roku  2010 pribudli : Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Nitra, Mestské múzeum v 

Šuranoch , Mestské múzeum v Pezinku 

V priebehu roka došlo k zmene v P ZMS. Svoju činnosť ukončil PhDr. Peter Maráky, na jeho 

miesto nastúpila ako ďalšia v poradí podľa výsledkov volieb Gabriela Klapáčová 

z Východoslovenského múzea v Košiciach.     

 

Zo záverov Uznesenia 19. valného zhromaždenia vyplynuli pre Predstavenstvo ZMS 

vyplynuli nasledujúce úlohy: 

1. Rozpracovať úlohy Programu Zväzu múzeí na Slovensku do 20. Valného zhromaždenia. 

a zapracovať návrhy a pripomienky do programu činnosti  

2. V spolupráci so Slovenských národným múzeom vypracovať návrh na profesionalizáciu 

činnosti sekretariátu ZMS. 

3. Osloviť členské múzeá vo veci prehodnotenie vydávania časopisu Múzeum. 

4. Pripraviť a zvolať slávnostné zasadnutie Zväzu múzeí na Slovensku pri príležitosti 20. 

výročia jeho založenia. 

  

Úloha č. 1  

Rozpracovať úlohy Programu Zväzu múzeí na Slovensku do 20. Valného zhromaždenia. 

a zapracovať návrhy a pripomienky do programu činnosti  

 

Predstavenstvo ZMS na svojom prvom zasadnutí po Valnom zhromaždení rozpracovalo 

úlohy z rámcového programu a následne pristúpilo k ich plneniu. Správa o ich plnení je 

vypracovaná podľa jednotlivých bodov programu.  

 

A.Koncepčná práca 

 

Bod 1 

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

Na rok 2010 bolo plánované stretnutie so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

ktoré sa nepodarilo uskutočniť, úloha sa presúva na rok 2011.  

Bod 2 

Podieľať sa na príprave právnych predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa 

múzejníctva 

P ZMS písomne pripomienkovalo nový štatút národnej súťaže Múzeum roka, na rokovaní na 

MK SR sa zúčastnili M. Janovíčková, P. Hyross  

Komisia MK SR na ochranu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva , za ZMS členka  M. 

Janovíčkovej 

V tomto bode spomenieme aj účasť P ZMS, respektíve návrhy na nominácie za členov 

v grantových komisiách a porotách v rámci Ministerstva kultúry a cestovného ruchu. 

Grantový systém , program 2 – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových  inštitúcií 
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2.2. Múzeá a galérie: Hana Zelinová, Zuzana Šullová 

2.3. Ochrana kultúrneho dedičstva: Ladislav Spalek, Magdaléna Mitsová 

2.4. Akvizície múzeí a galérií: Viera Drahošová, Marta Janovíčková 

Národná súťaž múzeum roka 

členstvo v porote: Viera Drahošová, Peter Hyross 

Cena Andreja Kmeťa 

členstvo v porote: Ján Dano, Hana Zelinová 

 

B. Verejno-prezentačná práca 

Bod 1 

Prezentovať slovenské múzeá na vybraných podujatiach zameraných na cestovný ruch 

a ochranu kultúrneho dedičstva 

16.  medzinárodnom veľtrhu Slovakiatour Bratislava, 21. – 24. 1. 2010  

- propagačné materiály múzeí prezentované v stánku Slovenskej agentúry cestovného ruchu 

Agrokomplex 2010, Regióny Slovenska,  Nitra, 16. 8. – 22 .8.2010  

-  účasť 13 múzeí  z Nitrianskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe ponuky 

vedenia Agrokomplexu na bezplatný prenájom výstavných priestorov  

 

Bod 2 

Realizovať a podieľať sa na vydávaní spoločných prezentačno-propagačných materiálov 

členských múzeí. 

Prebehlo rokovanie s vydavateľstvom Dajama  o možnosti vydania sprievodcu po múzeách na 

Slovensku v rámci jeho edície sprievodcov.   

Múzeá na Slovensku – sprievodca po 100 expozíciách slovenských múzeí 

/zámer publikácie vydavateľstva DAJAMA pre Zväz múzeí na Slovensku/ 

Stručný sprievodca po stálych expozíciách múzeí v Slovenskej republike určený pre členské 

múzeá Zväzu múzeí na Slovensku, ktorý sústreďuje v tomto združení právnických osôb 

rozhodujúcu kapacitu štátnych, samosprávnych aj súkromných múzeí v SR. Publikácia bude 

vydaná v slovenskom jazyku a pripravená na preklad do angličtiny a ďalších cudzích jazykov, 

ktorých mutácie majú predpoklad úspechu na trhu. Pre stanovenie nákladu  a počtu mutácií by 

mala byť určujúca subskripcia, ktorú vydavateľstvo zrealizuje v súčinnosti s Predstavenstvom 

ZMS, ktoré tento zámer už podporilo svojim uznesením, a to u všetkých múzeí, ktoré sú 

členom ZMS.   Po formálnej stránke by sprievodca mal byť pokračovaním edície Kultúrne 

Krásy Slovenska  /druh papiera, tlače a spôsob  zalomenia  stĺpcov a farebných obrázkov/. 

V publikácii by mala byť na 2. a 3. strane obálky so záložkou uverejnená fyzická  mapa 

Slovenska s vyznačením hlavných cestných ťahov a jednotlivých múzeí, resp. ich pobočiek 

s uvedením mien lokalít a skrátených oficiálnych názvov  zariadení /napr. STM – Múzeum 

dopravy, SNM – Múzeum M. R. Štefánika, Kysucké múzeum – Kaštieľ Radoľa a pod. /.  

Po 16 rokoch  - od roku 1994 kedy  vyšla obdobná publikácia v  čb. tlači na jednoduchom 

papieri, v rozsahu  cca 270 str. formátu A5 v slov., angl., a nem. mutácii,  pôjde o prvé 

vydanie celoslovenského sprievodcu po múzeách!!! Spoločná vydavateľská aktivita má šancu 

získať podporu štátnych grantových schém, reps. MK SR aj orgánov cestovného ruchu.  

Kalendárium expozícií, výstav a podujatí múzeí na Slovensku  
Tradičný prehľad prezentačných aktivít členských múzeí ZMS vo forme kalendária bol v roku 

2010 publikovaný elektronicky. Dôvodom pre zrušenie tlačenej verzie bol jednak nedostatok 

financií, a jednak neustále opakujúci sa problém nedodržiavania termínov stanovených na 

dodanie informácií zo strany oslovených múzeí. Na druhej strane výhody elektronickej verzie 

kalendária P ZMS videlo najmä v možnostiach neustálej aktualizácie zverejňovaných 

informácií a možnosti rozosielania aktualizovaného Kalendária elektronickou poštou najmä 

incommingovým cestovným kanceláriám.  
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Prvá verzia Kalendária bola zverejnená 29.1.2010 na stránkach www.zms.sk – sekcia Fórum 

múzeí, následne formou linku aj na stránkach www.muzeum.sk. Mailovou poštou boli múzeá 

upovedomené o možnostiach aktualizácie svojho programu. Posledná aktualizácia bola 

realizovaná v mesiaci apríl 2010. Možnosť zverejniť informácie o svojich prezentačných 

aktivitách využilo 50 múzeí. 

V roku 2011 má P ZMS v úmysle opäť zostaviť spoločné Kalendárium expozícií a výstav 

múzeí, preto už teraz apelujeme na členské múzeá, aby výzvu na dodanie informácií do 

predmetného spoločného propagačného materiálu neprehliadli a jej význam nepodceňovali. 

Taktiež P ZMS prosí o striktné dodržiavanie stanovenej schémy dodania informácií 

a samozrejme termínov! 

 

Bod 3 

Zrealizovať spoločné aktivity členských múzeí 

Noc múzeí, 15. 5. 2010  

Na realizácii 6. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí participovalo P ZMS 

koordináciou  zberu informácií o podujatiach organizovaných jednotlivými múzeami 

pôsobiacimi mimo Bratislavy. Z rozpočtu ZMS bola uhradená výroba a prevádzkovanie 

spoločnej webstránky www.nocmuzei.sk.  

Do podujatia Noc múzeí a galérií 2010 sa zapojilo 95 múzeí a galérií, z toho 64 mimo 

Bratislavy. Múzeá a galérie navštívilo 64 781 návštevníkov, z toho cca 28 956 osôb navštívilo 

mimobratislavské inštitúcie. 

Festival slovenských múzeí  17.6. 2010  
17. júna sa v Dome kultúry v Skalici zišli zástupcovia múzeí z celého Slovenska na podujatí 

Festival slovenských múzeí 2010, ktorého organizátormi bol Zväz múzeí na 

Slovensku, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Skalica a Záhorské múzeum v Skalici pri 

príležitosti 105. výročia svojho vzniku stalo Záhorské múzeum v Skalici. 

 Zapojilo sa do neho 29 slovenských a štyri múzeá  z Moravy ako i 9 ďalších inštitúcií. 

Tradičný termín konania festivalu býval počas alebo v blízkej nadväznosti na Medzinárodný 

deň múzeí a Noc múzeí, ku ktorým múzeá pravidelne pripravujú bohatý program slúžiaci na 

propagáciu svojej činnosti. V tomto roku bol posunutý o mesiac, aby sa festivalu mohli 

pracovníci múzeí pokojne zúčastniť bez ohľadu na povinnosti súvisiace s Medzinárodným 

dňom múzeí v materskom múzeu.  

Po privítaní hostiteľmi - riaditeľkou Záhorského múzea v Skalici PhDr. Vierou 

Drahošovou a primátorom mesta Skalice Ing. Stanislavom Chovancom, účastníkov 

stretnutia pozdravil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Zdenko Čambal 

a zástupkyňa Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, PhDr. Gabriela 

Podušelová. Festival slávnostne otvorila členka rady a predsedníctva Zväzu múzeí na 

Slovensku PhDr. Zuzana Drugová.  

So zaujímavým  príspevkom o múzejnom systéme našich dolnorakúskych susedov 

Múzeá a múzejná starostlivosť v Dolnom Rakúsku vystúpila Mag. Ulrike Vitovec, vedúca 

Museumsmanagment-u Niederösterreich, Volkskultur Niederösterreich, Krems; s príspevkom 

Múzeá tretej generácie zástupca generálneho riaditeľa SNM Bratislava Mgr. Milan Rybecký, 

CSc. a s príspevkom Múzeá a kultúrny turizmus PhDr. Gabriela Podušelová z Ministerstva 

kultúry SR. Súčasťou slávnostného programu bude i prezentácia víťaza národnej súťaže 

Múzeum roka 2009,  ktorým sa stalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici.  

Každoročne veľkú pozornosť na festivaloch venujú múzejníci svojim prezentáciám, 

ktorými  predstavujú profil svojho múzea, ako i aktuálne výsledky svojej edičnej 

a prezentačnej činnosti.  

Prezentácie slovenských múzeí tento rok doplnili i  moravskí múzejníci z 

Masarykovho múzea v Hodoníne, Mestského múzea a galérie Břeclav a Múzea J. A. 
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Komenského z Uherského Brodu. Príjemné bolo, že sa slovenskí múzejníci mohli neformálne 

stretnúť i so svojimi zahraničnými kolegami a festival im poskytol priestor pre voľnú výmenu 

názorov, skúseností, vzájomné spoznávanie sa a uzatváranie pracovných i osobných 

kontaktov.  

Národná súťaž Múzeum roka 2009 

ZMS spolupracovalo pri realizácii súťaže s MK SR, ktoré jej vyhlasovateľom súťaže. Na 

adrese ZMS sa sústreďovali prihlášky, zástupca ZMS spolu so zástupcom MK SR a Rady 

galérií sa zúčastnil na otvorení obálok. P ZMS delegovalo zástupcov do poroty súťaže. 

V tomto ročníku to boli V: Drahošová zo Záhorské múzea v Skalica a  Peter Hyross z Múzea 

mesta Bratislavy 

Do 7. ročníka súťaže sa prihlásilo 16 múzeí a galérií. Porota mala v tomto roku najmä pri 

skupine B) veľmi ťažko úlohu. Vysoká odborná úroveň a kvalita jednotlivých predmetov 

súťaže a profesionálne pripravená prezentácia múzeí v skupine B bola evidentná aj pri 

porovnávaní so skupinou A, kde porota po dlhej diskusii sa nakoniec titul Múzeum roka  2009 

rozhodla neudeliť.  

Múzeom roka v skupine B – regionálne, mestské a miestne múzeá sa stalo Stredoslovenské 

múzeum v Banskej Bystrici. Do súťaže prihlásilo nasledovné predmety:  
Nadobúdanie zbierkových predmetov 

 – Pozostalosť  Svetozára Stračinu (prezentácia na samostatnej výstave),  Patočkova zbierka – zbierka 

motýľov  

- Odborná ochrana zbierkových predmetov  

Reštaurovanie kovovej truhlice tvaru kvádra (90 cm x 160cm x 85 cm)  

Reštaurovanie 12 olejomalieb  - portréty významných osobností Banskej Bystrice  

- Odborné uloženie zbierkových predmetov (vybudovanie nových depozitárov,  rekonštrukcia, 

zriadenie depozitárov podľa materiálového druhu alebo vybavenie depozitára novým úložným 

alebo technickým  zariadením) 

- Vytvorenie nových depozitárnych priestorov v Matejovom dome, ktorý prešiel komplexnou 

generálnou rekonštrukciou   

Prezentácia a interpretácia zbierkových predmetov - expozície a výstavy 

- Nová stála expozícia mesta Banská Bystrica  v Matejovom dome  

Kultúrne aktivity a práca s verejnosťou  

- Kultúrne aktivity v roku osláv 120. výročia vzniku múzea 

 

Cena Andreja Kmeťa  

P ZMS pripravilo na základe návrhov z členských múzeí i členov P ZMS nominácie na cenu 

Andreja Kmeťa.: Drahomíra Pillová, Vladimír  Michalička, Iveta Zuskinová, Štefan Jamnický 

Oľga Bodorvá, Peter Maráky 

15. apríla 2010 zasadala porota, ktorá v zmysle čl. IV. Štatútu Ceny Andreja Kmeťa 

posudzovala  návrhy na udelenie Ceny Andreja Kmeťa. V porote boli aj zástupcovia za ZMS: 

Hana Zelinová  a Ján Dano    

 Deväťčlenná porota posúdila desať predložených návrhov a na základe predložených 

návrhov a iných poznatkov odporúča udeliť Cenu Andreja Kmeťa za rok 2009 týmto piatim  

kandidátom:   

a) Prof. PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc. – za mimoriadny prínos pre rozvoj 

galérií a dejín výtvarného umenia na Slovensku  

b) PhDr. Iveta Zuskinová – za mimoriadny prínos pre rozvoj múzejníctva na 

Slovensku   

c) Ing. Štefan Javnický, CSc. – za celoživotnú prácu a mimoriadny prínos pre 

rozvoj múzejníctva na Slovensku   
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d) PhDr. Drahomíra Pillová – za celoživotnú prácu a mimoriadny prínos pre 

rozvoj múzejníctva na Slovensku  

e) Fedor Kriška – za celoživotnú prácu a mimoriadny prínos pre rozvoj galérií 

a dejín výtvarného umenia na Slovensku  

Bod 4 

Vypracovanie koncepcie ZMS k propagácii a popularizácii múzeí 

V záujme skvalitnenia tejto činnosti sa začala práca na koncepcii, úlohou ktorej by malo byť 

racionálna a systematická činnosť smerujúca nielen k prezentácii ale aj k obhajobe múzeí ako 

kultúrnych inštitúcií, ktorí majú nezastupiteľné miesto v kultúre. Pracovná skupina z členov P 

ZMS vypracovala podklady, k dispozícii máme aj materiál Muzeum advocasy vypracovaný 

Branislavom Rezníkom. Ako prvý krok je potrebná realizácia nového vizuálu ZMS , ktorý 

bude využiteľný na úradných i propagačných materiáloch a stane sa základným 

identifikačným znakom ZMS pri všetkých formách prezentácie. Vzhľadom k stavu 

finančných prostriedkov je možné uskutočniť zadanie výberové konanie ešte v tomto roku 

a realizáciu uskutočniť ihneď začiatkom nasledujúceho roka. Druhým konkrétnym bodom je 

uzatvorenie zmluvy o spolupráci so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu. O konkrétnych 

krokoch v rámci tejto koncepcie budú múzeá včas informované a v prípade realizácie 

niektorých zámerov  prosíme o urgentné zasielanie podkladov v záujme svojej vlastnej 

prezentácie.     

 

C. Odborná a odborno-koordinačná práca 

Bod 1 

Podporovať stretnutia zamestnancov múzeí na odbornom a územnom princípe 

V tomto bode sa neuskutočnilo žiadne stretnutie, jeho požiadavka má vychádzať zo strany 

členských múzeí a P ZMS žiadnu nedostalo. Na tomto mieste chcem znovu  tak ako aj 

v predchádzajúcich rokoch apelovať na členské múzeá, aby sa aktívne zapájali konkrétnymi 

návrhmi i kritickými postrehmi oficiálnou cestou, nie iba debatami v kuloároch.    

 

Bod 2 

Iniciovať alebo pripravovať odborno-vzdelávacie aktivity s cieľom zvyšovania úrovne práce 

v oblasti ochrany, spracovania zbierkového fondu a jeho prezentácie 

Zväz múzeí v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravuje konferenciu Odborná 

ochrana zbierkových predmetov podporenú aj grantom z MKaCR SR, ktorá sa uskutoční 20. – 

21. 10.2010 v Bratislave. Cieľom konferencie je priniesť informácie o najlepších dostupných 

technikách pri vykonávaní jednej zo základných odborných múzejných činností – odbornej 

ochrane zbierkových predmetov. Jednotlivé tematické bloky konferencie sa budú orientovať 

na problematiku: odborná ochrana zbierok všeobecne, ochrana a uloženie zbierok v múzeách, 

ochrana a uloženie zbierok v ostatných pamäťových a fondových inštitúciách, odborné 

ošetrenie zbierok. Aj tohto roku P ZMS po skoncipovaní programu konferencie zvolilo cestu 

vyžiadania príspevkov k danej tematike od renomovaných odborníkov a ku konferencii bude 

vydaný zborník príspevkov. Podľa zoznamu prihlásených očakávame účasť cca 140 

účastníkov. 

Na záver konferencie budú mať účastníci možnosť navštíviť konzervátorské a reštaurátorské 

pracoviská v Múzeu mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérii, Pamiatkovom úrade, 

Slovenskom národnom archíve.  

 

Bod 3 

Podporovať aktivity zamerané na skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti múzejníctva – 

v rámci národného projektu Múzeá tretej generácie  
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Na rokovaní P ZMS 17. 2. sa zúčastnila Marcela Lukáčová, ktorá podala informácie 

o národnom projekte vzdelávania a rokovalo sa o návrhoch zo strany P ZMS o aktivitách 

súvisiacich s týmto projektom, napr. o potrebe vzdelávania pre konzervátorov.   

 

Bod 4 

Podporovať prácu a vznik  odborných komisií a sekcií pri ZMS 

Pri  ZMS v tomto roku aktívne pracovali dve sekcie: 

Etnologická sekcia Zväzu múzeí na Slovensku   

Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS 

Umeleckohistorická komisia ZMS  tento rok zatiaľ neuskutočnila zasadnutie. Schválená bola 

aj činnosť prírodovednej komisie, ktorá však tento rok z objektívnych príčin nezačala svoju 

činnosť. 

Tieto pracovné zoskupenia majú svoje odkazy na stránke ZMS, kde sú uverejňované 

materiály k ich činnosti.   

 

D. Vnútrozväzová práca 

 

Bod 1 

Zrealizovať výjazdové zasadania P ZMS spojené so stretnutiami s členskými múzeami. 

21.4. sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie P ZMS v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Na   

rokovaní sa zúčastnili aj zamestnanci múzea. Riaditeľka múzea Z. Krempaská podala 

základné informácie o múzeu, hovorila o projektoch na rekonštrukcie budov. Upozornila na 

problém pomalého tempa elektronickej evidencie zbierkových predmetov z dôvodu 

nedostatočného personálneho obsadenia. V rámci diskusie s pracovníkmi sa hovorilo 

o potrebe štandárd múzejných činností z dôvodu požiadavky kumulácie funkcií zo strany 

zriaďovateľov. Zaznel návrh usporiadania spoločného rokovania zriaďovateľov z viacerých 

krajov na tému financovanie základných múzejných činností. Múzeu chýbajú financie i 

pracovníci na odbornú ochranu zbierkových predmetov.      

 

Bod 2 

Vypracovať projekty do rôznych grantových schém s cieľom získania prostriedkov na 

činnosť zväzu.  

V roku 2009 ZMS spracovalo a podalo 2 žiadosti o finančný príspevok v rámci grantového 

systému MK SR na rok 2010. Obe žiadosti – projekt konferencia Odborná ochrana 

zbierkových  predmetov aj projekt časopis Múzeum boli úspešné a po hodnotení grantovou 

komisiou bola ich realizácia podporená čiastkou spolu 14 000,- EUR.  

 časopis Múzeum – 10 000,- EUR so spoluúčasťou ZMS vo výške 850,-EUR 

 konferencia – 4000,- EUR so spoluúčasťou ZMS vo výške 400,-EUR 

Tento rok plánujeme  podať žiadosť na konferenciu Autorské práva v múzejnej praxi  a na 

vydanie mapy múzeí. 

 

Bod 3 

Spolupráca  s organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí a so združeniami podobného 

zamerania na Slovensku  

Pulzského spoločnosť v Maďarsku 

Po predbežných rokovaniach P ZMS poskytlo spoločnosti návrh na dohodu o spolupráci, 

rokovanie na túto tému sa uskutoční v priebehu mesiaca november. 

Asociácia múzeí a galérií českej republiky Spolupráca s AMG 

Prejednanie a potvrdenie akceptovania členských preukazov pri vstupoch do múzeí, prebehla 

vzájomná výmena zoznamu inštitúcií akceptujúcich toto rozhodnutie 
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Slovenský komitét medzinárodnej rady múzeí  ICOM 

Na 20.Valnom zhromaždení sa schválil návrh zmluvy o spolupráci . 

Rada riaditeľov múzeí v Bielorusku 

Na 20.Valnom zhromaždení sa schválil návrh zmluvy o spolupráci . 

Rada galérií Slovenska 

Predsedníčka sa zúčastnila na výročnom zasadnutí pléna kde sa hovorilo o možnostiach 

spolupráce najmä v oblasti spoločného postupu pri prezentácii i obhajovaní práv múzeí 

i galérií. 

       

Bod 3 

Zabezpečovať webovú stránku ZMS 

V roku 2009 sa uskutočnená rekonštrukcia webovej stránky www.zms.sk s cieľom 

sprehľadnenia sprístupňovaných informácií. Ambíciou web stránky ZMS je prinášať 

múzejníkom komplexné informácie o činnosti Predstavenstva, o práci komisií a sekcií ZMS, 

informácie o priamych výhodách členstva v ZMS, napr. akceptovaní členských preukazov 

Zväzu /toho času v SR a ČR/, o najdôležitejších legislatívnych predpisoch v oblasti ochrany 

KD a ochrany prírodného dedičstva, či prezentačných aktivitách členských múzeí 

prostredníctvom spoločného Kalendária.  

Vytvorením novej podstránky Fórum múzeí sa P ZMS snažilo vytvoriť spoločný bod pre 

výmenu informácií o pripravovaných odborných aktivitách určených pre odborných 

pracovníkov múzeí (hromadný mail na múzeá 29.1.2010). Od 19. VZ však možnosť 

uverejňovania informácii na danej stránke využilo len SNM, Lesnícke a drevárske múzeum 

vo Zvolene a kolegovia z Českej republiky - Katedra UNESCO pre muzeológiu a svetové 

dedičstvo Masarykovej univerzity Brno, Slezská univerzita v Opave, Valašský sbor portášsky. 

Týmto opätovne dávame členským múzeám do pozornosti možnosť zverejniť informácie 

o svojich odborných podujatiach s očakávanou účasťou múzejníkov z celej SR na web 

stránke www.zms.sk.   

Stránka naďalej dodávateľsky spravuje firma Decus  

Správcom stránky za ZMS je Zuzana Šullová, to znamená že jej prostredníctvom je možné 

uverejňovanie informácií a materiálov.  

 

Bod 4 

Realizovať nové členské preukazy 

Uskutočnila sa výmena členských preukazov, objednaných bolo 544 kusov. Rozdané boli aj 

nálepky s oznamom, že múzeum akceptuje voľný vstup do expozícií pre držiteľov preukazov. 

 

Bod 5 

Udeľovanie ocenení ZMS  

P ZMS vydalo nový štatút udeľovania ocenení ZMS . Na 20. Valnom zhromaždení bolo 

udelených 13 pamätných listov a 9 medailí ZMS. 

 

Bod 7 

Vykonávať pravidelnú kontrolu platenia členských príspevkov hospodárenia 

P ZMS konštatuje, že sa zlepšila platobná disciplína členských múzeí ZMS.   

 

Bod 8 

pripraviť slávnostné Valné zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia vzniku ZMS 

V dňoch 6. a 7. 10. sa uskutočnilo 20. Valné zhromaždenie ZMS v Bratislave. Prvý deň sa 

konalo slávnostné zasadnutie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, na ktorom odzneli 
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príspevky zamerané na históriu i súčasnosť ZMS a pozdravy od zástupcov kultúrnych 

a spoločenských inštitúcií, ktoré spolupracujú z múzeami. Druhý deň sa uskutočnilo pracovné 

rokovanie Valného zhromaždenia ZMS. 

 

Ďalšími  úlohami vyplývajúcou pre P ZMS z Uznesenia 19. Valného zhromaždenia bolo: 

V spolupráci so Slovenských národným múzeom vypracovať návrh na profesionalizáciu 

činnosti sekretariátu ZMS. 

V záujme skvalitnenia výkonu činnosti ZMS a realizácie všetkých povinností vyplývajúcich 

zo stanov  nie je možné túto prácu vykonávať na báze dobrovoľníckej, je potrebná 

profesionalita  aspoň základnej činnosti. Z tohto dôvodu prebehlo rokovanie s gen. riaditeľom 

SKD MK CR SR Branislavom Rezníkom SKD na tému financovania profesionálnej sily.  Je 

vypracovaná náplň administratívnej sily ZMS, ktorá by okrem všetkých administratívnych 

úkonov súvisiacich s činnosti zväzu a koordinovania činnosti pri riešení úloh a realizácii 

podujatí realizácii  zabezpečovala aj spoluprácu so štátnou správou a samosprávou, so 

záujmovými zväzmi a združeniami, s Ministerstvom kultúry, odbornými a inými inštitúciami 

na Slovensku i v zahraničí podľa pokynov vedenia ZMS. V prípade získania financií môže 

SNM poskytne priestor pre pracovnú silu ZMS.   

 

Osloviť členské múzeá vo veci prehodnotenie vydávania časopisu Múzeum. 

Na základe rozhovoru s gen. riaditeľom SNM  vydávanie časopisu  Múzeum – tlačená 

podoba, bude financované z príspevku SNM.  

 

Pripraviť a zvolať slávnostné zasadnutie Zväzu múzeí na Slovensku pri príležitosti 20. 

výročia jeho existencie. 

P ZMS pripravilo dvojdňové Valné zhromaždenie. 

 

Záver 

Úlohy dané programom činnosti ZMS schváleným P ZMS boli takmer všetky splnené a P 

ZMS riešilo aj iné úlohy vyplývajúce z aktuálnych požiadaviek. TO čo sa nepodarilo splniť 

vyplýva predovšetkým z pracovného vyťaženia členov P ZMS, niekedy aj menšieho záujmu 

o plnenie úloh.  

Pri práci ZMS stále absentuje výraznejšia spolupráca s múzeami, ich podnety, návrhy na 

zlepšenie činnosti ale aj spätná odozva na riešenie problémov. 

Budúci rok sa budú konať voľby do P ZMS a predsedu ZMS. Obraciam sa múzeá, aby 

k tomuto kroku pristúpili s maximálnou zodpovednosťou a pri navrhovaní kandidátov 

prihliadali na ich skutočný záujem o túto prácu a v prípade ich zvolenia aby  podporovali ich 

účasť na riešení úloh ZMS.    


