
Príloha č. 4 

Zápisu z riadneho 20. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

 
Rámcový program Zväzu múzeí na Slovensku do 21. Valného zhromaždenia 

 

A. Koncepčná práca 

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

v zmysle plnenia úloh vychádzajúcich zo Stratégie múzeí a galérií do roku 2011. Návrh:  uskutočniť 

stretnutie so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja   

2. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na príprave právnych predpisov 

a koncepčných materiálov týkajúcich sa slovenského múzejníctva. 

  

B. Verejno-prezentačná práca    

1. Podľa možností prezentovať slovenské múzeá  na vybraných podujatiach zameraných na cestovný ruch 

a ochranu kultúrneho dedičstva.  

2. Realizovať alebo sa podieľať na realizácii celoslovenských podujatí zameraných na prezentáciu múzeí: 

Noc múzeí 2010, Festival slovenských múzeí, spolupráca pri súťaži Múzeum roka. 

3. Rozpracovať a čiastočne realizovať konkrétne úlohy  koncepcie ZMS k propagácii a  popularizácii 

múzeí na Slovensku. 

4. Vydať elektronickú verziu Kalendária expozícií, výstav a podujatí múzeí na Slovensku 2011. 

 

C. Odborná a odborno-koordinačná práca 

1. Podporovať stretnutia zamestnancov slovenských múzeí na odbornom a územnom princípe 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.  Návrh: Realizovať konferenciu na tému 

autorské práva v múzejnej praxi.      

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

národného projektu Múzeá 3. generácie. 

4. Podporovať vznik a  prácu odborných komisií a sekcií a sledovanie ich činnosti. 

 

D. Vnútrozväzová práca 

1. Realizovať výjazdové zasadnutia P ZMS spojené so stretnutiami s členskými múzeami. Návrh: múzeum 

v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

2. Vypracovať projekty do rôznych grantových schém s cieľom získania prostriedkov na činnosť Zväzu 

múzeí na Slovensku. Návrh: grantový systém MK CR SR: žiadosti o príspevok  na konferenciu na tému 

autorské práva v múzejnej praxi a vydanie aktuálnej mapy múzeí na Slovensku   

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 o spolupráci, 

       b/ súpolupráca s Radou galérií SR 

       c/  realizovať stretnutie s predstaviteľmi AMG v Českej republike 

 d/ spolupráca so zástupcami združení pamäťových inštitúcií na Slovensku ( Spoločnosť slovenských 

archivárov, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov ) 

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

5. Na základe návrhov členských múzeí a P ZMS udeľovať zväzové ocenenia. 

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

7. Pripraviť voľby členov P ZMS, predsedu ZMS a členov revíznej komisie. 

8. Pripraviť 21. Valné zhromaždenie ZMS.  
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