
Zápis 

zo slávnostného 20. Valného zhromaždenia 

Zväzu múzeí na Slovensku, 

konaného 6. a 7. októbra 2010 v Bratislave 

 
PROGRAM 6. október 2010 
09:30    Tlačová konferencia, účasť členovia P ZMS, oficiálne vystúpenie: 
  Janovíčková( činnosť ZMS, témy rokovania VZ) Zelinová ( štatistické údaje o múzeách za rok 2009) Šullová 
  (Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011) Drugová ( súčasná situácia vo financovaní múzeí)     
  Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Primaciálne námestie, prvé poschodie, miestnosť č. 103 
 
10:30 – 11:30  prezentácia účastníkov   
11:30 – 12:00 Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
  Koncert: Kresťanský komorný orchester ZOE 
12:00 – 13:30  Príhovory: 
  Anna Dyttertová   námestníčka primátora Hlavného mesta SR Bratislavy a poslankyňa  
     mestského zastupiteľstva  
  Mgr. Marta Janovíčková predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku 
     Súčasné pôsobenie a činnosť Zväzu múzeí na Slovensku   
  Natália Cehláriková  štátna tajomníčka Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR 
  Mgr. Branislav Rezník generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry  
     a cestovného ruchu SR 
 
  PaedDr. Rastislav Púdelka generálny riaditeľ Slovenského národného múzea  
  Mgr. Irena Chovančíková členka exekutívy AMG ČR, riaditeľka Masarykovho múzea v Hodoníne 
   Ing. Marcel Lalkovič - Ţelmíra Šípková História Zväzu múzeí na Slovensku   
  PhDr. Zdenka Letenayová riaditeľka Múzea telesnej kultúry v SR  
  RNDr. Ivona Kautmanová predsedníčka Slovenského komitétu medzinárodnej rady múzeí 
13:30 – 14:00 prestávka, občerstvenie v mezaníne 
14:00 – 16:00  Príhovory: 
  Ing. Mária Krištofičová    podpredsedníčka Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry 
     a predsedníčka Sekcie kultúry, ţivotného prostredia a ochrany prírody  
  PhDr. Ľubica Libová vedúca odboru školstva, mládeţe a kultúry Úradu nitrianskeho  
     samosprávneho kraja  
  PhDr. Katarína Kosová generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  
  PhDr. Viera Rosová, CSc. podpredsedníčka SAV pre ekonomiku  
  PhDr. Matej Ruttkay, CSc. riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre  
  PhDr. Radoslav Ragač, PhD. riaditeľ Slovenského národného archívu  
  PhDr. Zuzana Krútka predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov  
  Mgr. Marcela Lukáčová projektová manaţérka Národného projektu Múzeá tretej generácie, 
     Slovenské národné múzeum   
  Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie  
17:00   Stretnutie s občerstvením v Apponyiho paláci, Radničná 1, možnosť prehliadky expozícií Múzea  
 mesta Bratislavy 
 

 
Slávnostné zasadnutie 20. Valného zhromaţdenia otvoril a odpoludňajší program moderoval riaditeľ 

Múzea hlavného mesta Bratislavy a člen predstavenstva ZMS Peter Hyross, ktorý  privítal hostí a 

kolegov z múzeí celého Slovenska. 

V úvode  vystúpil s výnimočným kultúrnym programom: Kresťanský komorný orchester ZOE. 

Nasledovali príspevky hostí:   

 

1. Anna Dyttertová, námestníčka primátora hl. mesta Bratislava:  

pozdravila zástupcov múzeí z celého Slovenska ako reprezentantov inštitúcií, ktoré podporujú národnú 

identitu.  Stručne pripomenula históriu Múzea hl. mesta Bratislava a konštatovala, ţe múzeá sú ţivým 

organizmom, transformujúcim sa podľa aktuálnej situácie a poţiadaviek doby. Sú polyfunkčnými  

inštitúciami, prezentujúcimi kultúrne dedičstvo Slovenska.   

 

2. PhDr. Marta Janovíčková, predsedníčka ZMS: 

 charakterizovala súčasné poslanie a rôznorodú činnosť ZMS, jeho význam pre múzeá,  moţnosti 

a perspektívy ďalšej existenci zväzu.  

 

3. PhDr. Peter Hyross  prečítal pozdravný list prezidenta republiky I. Gašparoviča, 

ktorý vyjadroval  poďakovanie múzeám za ich zásluţnú prácu pri sprostredkovávaní poznania hodnôt 

materiálnych a duchovných tradícií Slovenska.  



4. Natália Cehláriková, štátna tajomníčka MKaCR SR: 

vyjadrila názor, ţe  kultúrne dedičstvo je jedným z najlepších reprezentantov tej-ktorej krajiny. Práca 

múzeí je málo poznaná verejnosťou, napriek tomu, ţe jej výsledkom je záchrana kultúrnych hodnôt 

minulosti. Pani št. tajomníčka poďakovala všetkým, ktorí  nadobúdajú, ochraňujú a prezentujú vzácne 

doklady minulosti, poďakovala  ZMS za spoluprácu pri tvorbe legislatívnych materiálov a celej 

muzeálnej obci zapriala ešte mnohé úspechy.  

 

5. Mgr. Branislav Rezník, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MKCR SR: 

 informoval o tom, ţe ochrana kultúrneho dedičstva  je avizovanou prioritou MK SR. Z toho vyplýva 

aktuálna príprava strategického materiálu 2011 – 2014 venovaného múzeám a galériám. Zároveň MK 

SR bude sledovať aplikáciu prijatých zákonov, ako východisko  pre nastavenie legislatívneho  

prostredia. Upriamil pozornosť na projekt Múzeá 3. generácie a tému advokácie múzeí, ktoré budú aj 

agendou MK SR.  

Vyslobil predstavu o kreovaní odborných orgánov definujúcich potreby v rámci jednotlivých oblastí 

činnosti múzeí, pretoţe  toho času múzeá  nie sú schopné vyargumentovať zdôvodnenie svojich 

relevantných poţiadaviek. Pri tejto úlohe predpokladá aj výrazný podiel ZMS.  

 

6. PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM  

vyjadril sa, ţe  prioritami spolupráce ZMS a SNM  bude naďalej oblasť prezentácie, vzdelávania 

pracovníkov múzeí a vydávanie časopisu Múzeum, ktorého finančnú a odbornú stránku preberá SNM. 

Poďakoval tým, ktorí majú zásluhy vo všetkých oblastiach činnosti ZMS i tým, ktorí v súčasnosti 

v ZMS pracujú.   

 

7. Mgr. Irena Chovančíková,  členka exekutívy AMG ČR, riaditeľka Masarykovho múzea 

v Hodoníne: predniesla pozdrav v mene AMG, ktoré v tomto roku taktieţ  slávi 20. výročie 

ustanovenia. Na základe ich skúseností podporila myšlienku profesionalizácie sekretariátu ZMS, čo 

určite skvalitní a rozšíri moţnosti práce ZMS. Konštatovala ţivotaschopnosť oboch stavovských 

organizácií a popriala zdravie, šťastie a trpezlivosť „na oboch stranách rieky Moravy“ . 

 

7. Mgr. Ţelmíra Šípková, tajomníčka ZMS do roku 2009: 

predniesla príspevok k vzniku a histórii ZMS,  pripomenula najvýznamnejšie počiny  realizované 

Zväzom múzeí na Slovensku, resp. v spolupráci s ním a pripomenula osobnosti, ktoré mali 

najvýraznejší podiel na doterajšej činnosti ZMS (L. Olexa, M. Lalkovič, I. Zuskinová a M. 

Janovíčková ako predsedovia) a Ľ. Gorelčíková, G. Podušelová, M. Šáškyová, K. Babičová, I. 

Géczyová ako mimoriadne aktívne členky predstavenstva  a K. Holbová, I. Danterová a M. Lukáčová 

ako predsedníčky najaktívnejších komisií. Vyjadrila sa i k úlohám, ktoré sa nepodarilo v ZMS vyriešiť 

(štandardy), ale za roky existencie ZMS svojou činnosťou presvedčil múzeá o svojom opodstatnení.    

 

8. PhDr. Z. Letenayová, riaditeľka Múzea telesnej kultúry:  

Poďakovala sa za prejavenú dôveru a ponuku vystúpiť, zdôraznila spoločný záujem ZMS 

i pracovníkov jednotlivých múzeí, konštatovala  výrazné zviditeľnenie sa a rozšírenie činností ZMS za 

obdobie posledných 5 rokov. Zároveň podporila myšlienku profesionalizácie   administratívy ZMS 

vzhľadom k obsahu stanov ZMS a záberu činnosti ZMS. Za neproporčnú však povaţuje spoluprácu 

ZMS a SNM, pričom vyslovila názor, ţe ZMS je v područí SNM. Konštatovala absenciu stavovskej 

hrdosti u pracovníkov múzeí. V závere zdôraznila myšlienku, ţe múzejníci sa nemajú pýtať čo pre 

nich urobí ZMS, ale čo oni môţu urobiť pre svoje múzeum, pre svoj Zväz. 

 

9. RNDr. I. Kautmanová, predsedníčka Slovenského komitétu ICOM: 

vyjadrila radosť z obnovenia a predĺţenia zmluvy o spolupráci medzi ZMS a ICOM. Situáciu múzeí 

na Slovensku označila za veľmi podobnú situácii múzeí takmer na celom svete. Vyzdvihla však 

moţnosť prostredníctvom ICOM získať rady a skúsenosti pri riešení obdobných problémov. Ako 

negatívum vidí nízky počet členov ICOM zo Slovenska, ktorí sú zapojení do činnosti konkrétnych 

odborných komisií ICOM a navrhla  uchádzať sa o väčšiu podporu medzinárodných aktivít 

pracovníkov múzeí zo strany múzejných inštitúcií.  

 



10. Doc. PhDr. L. Mlynka, CSc. Katedra etnológie a kultúrnej  antropológie  FF UK, Bratislava: 

zdôraznil spoluprácu katedry etnológie a kult. antropológie FFUK s členskými múzeami ZMS, 

osobitne v rámci študijného programu Muzeológia a kultúrne dedičstvo.  Doterajšia spolupráca 

v oblasti študentskej praxe a práce priniesla  okrem iného i stieranie rozdielu medzi teoretickou 

a praktickou stránkou výučby muzeológie, ale napr. i zainteresovanie sa študentov o problémy múzeí – 

viď otvorený list študentov muzeológie k situácii múzeí v r. 2005. Ako výraz aktivity a záujmu 

študentov o činnosť múzeí pripomenul  študentské recenzie múzejných výstav i snahu o zaloţenie 

študentskej sekcie ZMS. V závere citoval M. Válka: „Na kultúru sa nedopláca, dopláca sa na 

nekultúrnosť.“ 

 

11. Ing. M. Krištofičová, podpredsedníčka Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry: 

Ospravedlnila sa za svoju neúčasť budúci deň, čo bolo dôvodom, ţe svoj pozdravný príspevok poňala 

ako pracovný. Úprimne pozdravila prítomných, poďakovala sa im za ich prácu a venovala sa 

informácii o dopadoch reformných  opatrení vlády na ozdravenie ekonomiky a verejných financií. 

Úlohou odborov  je zabezpečiť zachovanie zamestnanosti a zachovanie platových podmienok, pričom 

odbory protestujú proti tomu, aby šetrenie znášali  hlavne zamestnanci  verejnej a štátnej správy.  

V KZ vyššieho typu bude perspektívne doriešené odchodné a odstupné  zamestnancov a sociálny fond.  

 

12. Miloš Bača, vedúci oddelenia metodiky riadenia kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja:  

stručne zhodnotil situáciu, v akej sa nachádzali  múzeá v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 

kraja v období, kedy prechádzali do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  Súčasťou postupného riešenia 

sú aj generálne rekonštrukcie objektov časti múzeí, budovanie nových expozícií, spolupráca so 

školami a následne vyvolanie záujmu o múzeá zo strany širokej verejnosti.  

 

13. PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR: 

vyjadrila úctu a obdiv k organizácii ZMS ako stavovskému i odbornému orgánu i vďaku tým, ktorí sa 

zaslúţili o jeho činnosť. Osobitne vyzdvihla pedagogické počiny múzejníkov, smerujúce k výchove 

mladej generácie s pozitívnym vzťahom ku krajine a jej  histórii.  

Osobitne vyjadrila vďaku za projekty realizované v spolupráci s múzeami na Slovensku 

(archeologické výskumy, výstavy, revue Pamiatky a múzeá) i za starostlivosť o stav pamiatkovo 

chránených objektov sídiel múzeí.  

 

14. PhDr. Viera Rosová, CSc., podpredsedníčka  SAV pre ekonomiku:  

vyzdvihla spoluprácu pracovníkov akadémie a pracovníkov múzeí, osobitne na ich 

mimobratislavských pracoviskách. Ako konkrétny prípad uviedla  výstavy interaktívnou formou  

prezentujúce prírodné zákony a zákonitosti (Zázračný rok vedy ai.) realizované v rámci zmluvy 

o spolupráci medzi SAV a SNM.  

 

15. PhDr. Zuzana Krútka, predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov: 

vyjadrila presvedčenie v úspešné zapojenie sa múzeí do rozvojových programov turizmu aj za 

aktívneho prispenia  novinárov. 

 

16. PhDr. M. Ruttkay, CS. , riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre:  

mnohé aktivity Archeologického ústavu majú charakter múzejnej práce. Arch. ústav sa podieľal na 

realizácii mnohých expozícií a výstav múzeí,  vyzdvihol aj ochranu pamiatok in situ, realizovanú  

v spolupráci s múzeami.  Navrhol zaviesť efektívny systém realizácie spoločných výstavných podujatí. 

Archeologický ústav má v pláne zaloţiť vlastné múzeum, pričom v r. 2013 plánuje realizovať výstavu 

Veľká Morava. Múzeá, ktoré majú záujem o prevod archeologických nálezov z konkrétnych lokalít,  

je nutné  obrátiť na AÚ SAV. Záverom vyjadril ponuku spolupráce pri realizácii záchranných 

výskumov i praxe mladých múzejných pracovníkov. 

 

17. Mgr. Marcela Lukáčová, projektová manaţérka  projektu Múzeá tretej generácie Slovenské 

národné múzeum:  



Informovala o projekte. O jeho finančných, obsahových a termínových plneniach. Optimálny finančný 

obnos, ktorý má na projekt, je otvorený podnetom zo strany múzeí a múzejných pracovníkov, verí 

v ešte lepšie prepojenie projektu s potrebami múzeí na Slovensku i za účasti ZMS.  

 

 
PROGRAM 7. október 2010  
08:30 – 09:00 Prezentácia 
  pracovná časť 20. VZ ZMS 
09:00   Otvorenie rokovania, privítanie hostí 
  Voľby pracovných komisií: návrhová komisia, mandátová komisia, zapisovatelia,  
  overovatelia zápisnice – návrhy z pléna 
  Odovzdanie ocenení 
  Správa o činnosti –  Marta Janovíčková 
  Správa o hospodárení –  Ivana Gallová 
  Správa revíznej komisie– Viera Praţenicová 
  Návrh činnosti ZMS na ďalšie obdobie – Hana Zelinová 
  Návrh rozpočtu – Zuzana Drugová 
  Schválenie dohôd o spolupráci  s Radou riaditeľov múzeí Bieloruska, so Slovenským komitétom  
  Medzinárodnej rady múzeí – ICOM, so SACR – Zuzana Drugová 
   
  Prestávka 
   
  Príhovor Mgr. Branislava Rezníka, gen. riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva MKCR SR 
  Príhovor Mgr. Magdalény Klobučníkovej, predsedníčky Rady galérií Slovenska 
  Grantový systém MKCR SR, Mgr. Katarína Kamenská, sekcia kultúrneho dedičstva MKCR SR 
  Súťaţ múzeum roka – nový štatút, PhDr. Gabriela Podušelová, sekcia kultúrneho dedičstva MKCR SR  
  Plnenie úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja múzeí a galérií – PhDr. Gabriela Podušelová, sekcia 
  kultúrneho dedičstva MKCR SR - diskusia k téme 
  Informácia o projekte Múzeá 3. generácie – Mgr. Marcela Lukáčová, SNM - diskusia k téme 
  Návrh na vydanie sprievodcu po múzeách – PhDr. Peter Maráky, Pamiatkový úrad – diskusia k téme 
  Múzeá a galérie v súčasnej situácii – Zuzana Drugová - diskusia k téme 
  Diskusia 
  Návrh uznesenia – Hana Zelinová, hlasovanie o uznesení 
  Záver rokovania 

 

  

I. časť pracovného programu 20. VZ ZMS  

Pracovný program 20. Valného zhromaţdenia otvorila a oficiálnych hostí privítala 

predsedníčka Marta Janovíčková. (Hostia: Ing. Peter Belinský – gen. riaditeľ SACR a Ing. S. 

Norisová – SACR Bratislava). 

Pracovné rokovanie viedla tajomníčka ZMS Zuzana Drugová, ktorá hneď v úvode odovzdala 

slovo hosťom. 

P. Belinský pozdravil prítomných a poďakoval sa za moţnosť vystúpiť, ako aj za doterajšiu 

spoluprácu. Vyjadril skúsenosť, ţe dnes tour-operátori i zahraniční novinári majú dobrú 

spoluprácu s múzeami. Vyjadril sa aj k ranným tlačovým správam, ktoré podávali informácie  

z tlačovej konferencie zo 6.10.2010 a uviedol, aké dôleţité je informovať o dianí v múzeách a 

kultúre. 

 

Za členov jednotlivých komisií boli zvolení: 

 návrhová komisia: Katarína Babičová, Hana Zelinová, Rusinová 

 mandátová komisia: Iveta Géczyová, Ján Dano, Jozef  Csütörtöky  

 zapisovatelia: Zuzana Krempaská, Ján Weiss 

 overovatelia zápisnice: Ţelmíra Šípkova, Eva Nelišerová 

 

Ocenenia ZMS odovzdávali: predsedníčka Marta Janovíčková, Zuzana Drugová a Peter 

Belinský. Odovzdaných bolo 9 pamätných medailí a 13 pamätných listov  

(Zoznam ocenených je prílohou č. 1 tejto zápisnice) 

 

Po odovzdaní ocenení vystúpila predsedníčka mandátovej komisie Iveta Géczyová, ktorá 

podala správu, ţe 20. VZ ZMS nie je uznášaniaschopné, nakoľko prítomných je iba 27 múzeí, 



čo je menší počet ako nadpolovičná väčšina. V súlade so stanovami bolo rokovanie prerušené, 

prítomní boli vyzvaní, aby odovzdali del. lístky, ak tak ešte neurobili. Po prestávke I. 

Géczyová informovala, ţe je prítomných 31 múzeí a 71 platných mandátov. Rokovanie VZ 

pokračovalo podľa čl. 3 stanov, podľa ktorého bude pri hlasovaní rozhodovať nadpolovičná 

vačšina prítomných členov.  

 

Správu o činnosti predniesla predsedníčka Marta Janovíčková. Predsedníčka sa vyjadrila 

k súčasnej situácii, v dôsledku ktorej sa mnohé múzeá, najmä z Prešovského a Košického 

kraja, nemohli zúčastniť 20. VZ ZMS. Upozornila, ţe bez cestovania prestanú múzeá 

napredovať. Bez návštev expozícií, výstav sa neposunieme ďalej. Vrátila sa aj k príspevku 

Ivony Kautmanovej, ktorá informovala, ţe SR je takmer nezastúpená v ICOMe.  Predsedníčka 

informovala, ţe predstavenstvo od 19. VZ ZMS zasadalo 5-krát, Rada ZMS 2-krát. Prácu 

v predstavenstve ukončil Peter Máraky, ktorého nahradila Gabriela Klapáčová. Predsedníčka 

poďakovala P. Marákymu za jeho prácu v Predstavenstve ZMS, ale i v slovenskom 

múzejníctve. 

Plnenie programu a úloh predstavenstva a ZMS od 19. zasadnutia predsedníčka hodnotila 

podľa jednotlivých oblastí. (viď. podrobná správa – príloha č. 2). 

Vyjadrila sa aj k pretrvávajúcim nedostatkom, ktorými sú napr.nedodrţiavanie termínov 

poskytovania informácií od múzeí. Vyslovila  prosbu dodrţiavať všetky pokyny obsahové aj 

formálne pri poskytovaní údajov do kalendária, ktoré moţno dopĺňať.  

Naďalej ostáva aktuálne realizovať spoločné aktivity múzeí – vysokú návštevnosť mala Noc 

múzeí. Za pomoc pri organizovaní predsedníčka poďakovala H. Zelinovej a Z. Šullovej. 

Dobrý ohlas medzi múzejníkmi mal aj Festival múzeí v Skalici, ktorého sa zúčastnilo 29 

múzeí zo SR, 4 z ČR a 9 iných organizácií. M. Janovíčková informovala aj o Cene Andreja 

Kmeťa a výsledkoch súťaţe Múzeum roka 2009, ako aj o zmene štatútu tejto súťaţe. 

Uviedla, ţe pre popularizáciu múzeí je potrebná nová vizualizácia zväzu. Okrem loga aj 

spôsob vyuţívania. Návrhom je vyhlásiť súťaţ, pre vznik materiálu v jednotnom duchu.  

V roku 2010 neboli aktívne návrhy z pléna a poţiadavky zdola iniciovať vzdelávacie aktivity.  

20. a 21.10. 2010 sa uskutoční konferencia „Odborná ochrana zbierkových predmetov“. 

Zborník príspevkov dostanú účastníci (140 prihlásených) uţ na konferencii. Predsedníčka 

informovala o práci odborných sekcií a vnútrozväzovej práci. Vyhodnotila aj 2 projekty ZMS 

z Grantového systému MKCR SR. (Konferencia Digitalizácia múzejných zbierok a časopis 

Múzeum). V roku 2011 ZMS podá projekty na konferenciu s problematikou autorských práv 

a vydanie mapy múzeí.  

Na múzeá bol zaslaný materiál dohody o spolupráci s Radou riaditeľov múzeí Bieloruska 

a Slovenským komitétom ICOM. Predsedníčka informovala aj o rekonštrukcii webu ZMS. 

Účelom je sprehľadniť stránku, vytvorenie podstránky, fóra múzeí, info o činnosti múzei, 

zlepšenie komunikácie. Do pozornosti dala moţnosť zverejniť odborné podujatia v múzeách. 

V roku 2010 prebehla výmena členských preukazov (544 ks a nálepky na voľný vstup). 

Do ďalšieho obdobia ostáva vypracovať návrh na profesionalizáciu zväzu, uţ začali rokovania 

s B. Rezníkom. (zvýšenie členského príspevku v ZMS - 10 eur na 1 zamestnanca múzea, by 

pokrylo náklady na profesionálneho zamestnanca ZMS len na polovičný úväzok) 

Záverom predsedníčka konštatovala, ţe úlohy dané P ZMS boli splnené, treba skvalitniť 

činnosť v predstavenstve. Je potrebné k voľbám 2011 pristúpiť zodpovedne a navrhnúť 

členov, kandidátov, ktorí chcú pracovať. 

Marta Janovíčková poďakovala za usporiadanie 20. VZ ZMS, kolegom, spolupracovníkom 

z MM Bratislavy, ako aj múzeu SNP v Banskej Bystrici za celoročnú pomoc.  

Zareagovala Z. Drugová – oslovila zúčastnených a poţiadala o  aktualizáciu e-mailových 

adries a uvedenie kontaktnývh osôb pre komunikáciu so ZMS. 

(Správa o činnosti P ZMS v období od 19. do 20. VZ ZMS je prílohou č. 2 tejto zápisnice) 



 

Správu o hospodárení  predniesla Ivana Gallová. Správu revíznej komisie predniesla Viera 

Praţenicová. Uviedla dokumenty určujúce prácu revíznej komisie. Prioritou bola kontrola 

hospodárenia, sledovanie platenia čl. príspevkov. Rev. komisia kontrolovala plnenie úloh, 

ktoré boli splnené alebo ich riešenie prebieha. Kontrola vychádzala zo zápisu - programy 

a ciele ZMS z 19. VZ ZMS. Rev. Komisia vyzýva k aktívnejšej spolupráci zo strany čl. 

múzeí. Niektoré múzea nezaplatili čl. príspevky. Záverom vyslovila poďakovanie Múzeu 

Mesta Ba, ako aj  členom predstavenstva za ich prácu. 

(Správa o hospodárení a správa revíznej komisie je prílohou č. 3 tejto zápisnice) 

     

Návrh činnosti ZMS na ďalšie obdobie  pripravila Marta Janovíčková a predniesla ho Hana 

Zelinová. H. Zelinová uviedla, ţe rámcový program je moţné doplniť o dalšie úlohy. Program 

je rozpracovaný podrobne podľa jednotlivých oblastí činnosti ZMS. 

(Rámcový program ZMS do 21. VZ je prílohou č. 4 tejto zápisnice) 

 

Návrh rozpočtu pripravila a uviedla Zuzana Drugová. 

(Rozpočet a komentár k rozpočtu je prílohou č. 5 a 6 tejto zápisnice) 

 

Schválenie zmlúv s Bieloruskom, so SACR a s ICOM  – uviedla Zuzana Drugová. 

Informovala, ţe múzeám boli rozposlané návrhy rámcových dohôd o spolupráci s Radou 

riaditeľov múzeí Bieloruska, so Slovenským komitétom Medzinárodnej rady múzeí a so 

SACR. Zuzana  Drugová dala hlasovať za schválenie týchto návrhov, ktoré boli 

jednomyseľne prijaté.  

(Návrh Zmluvy o spolupráci s Republikovou radou riaditeľov /Bielorusko/, návrh Zmluvy o 

spolupráci so SACR a návrh Dohody o spolupráci so slovenským komitétom ICOM tvoria 

prílohy č. 10, 11 a 12 tejto zápisnice) 

 

II. časť pracovného programu 20. VZ ZMS  

 

Pani predsedníčka Marta Janovíčková privítala Mgr. Branislava Rezníka zástupcu MKCR SR 

a Magdaléna Klobučníkovú zástupcu Rady galérií Slovenska (RGS). 

 

Generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Mgr. B. Rezník  
vidí  budúcnosť v spojení a spolupráci ZMS a RGS, ktoré by mali vytvoriť spoločenstvo. 

Nadobudnú vačšiu váţnosť, exekutíva a legislatíva. Spomenul stretnutie s M. Janovíčkovou - 

zlepšenie komunikácie medzi MKCR SR. Uviedol, ţe v programovom vyhlásení vlády je 

niekoľko úloh pre múzeá – monitorovanie uplatňovania zákona, novela zákona. 

Nastavenie stratégie rozvoja 2012 – 2016 MK očakáva spoluúčasť ZMS. MK nechce 

nastavovať siete bez účasti múzeí. Apeluje na vytvorenie 1 profesionálneho miesta, bez 

ktorého ZMS nemôţe vykonávať širšie aktivity a na dohodu medzi ZMS a RGS na vytvorení 

spoločnej asociácie, v rámci ktorého by pracovala profesionálne sila. Je to významný prvok 

do komunikácie so štátnou správou. Legislatívne veci treba promptne riešiť a reagovať. Pre 

advokáciu múzei – očakávanie sluţieb. MKCR SR potrebuje vytvorenie spätnej väzby – 

aplikačná časť zákonov v múzeách. ZMS musí mať svoj lobbing, reakcie profesijné 

a profesné. ZMS a odbory musia tlačiť na exekutívu. Čím väčšia váţnosť ZMS, tým váţnejšie 

môţe vstupovať aj do jednaní so zriaďovateľom. Je potrebné vygenerovať spoločný projekt 

ZMS a RGS do Grantového systému MKCR SR. Vytvorenie asociácie s RGS. MK  – nie je 

spasiteľský orgán – musí rešpektovať legislatívu, ale môţe zlepšiť odbornosť. 

 

Magdaléna Klobučníková, Rada galérií Slovenska 



pozdravila naše rokovanie. Predstavila RGS – menej členov (22), plénum, výbor, 

jednoduchšia organizácie práce. Zameraní sú na propagáciu galérií – vydali propagačný 

materiál, Umenie na čerstvom vzduchu (12 vecí zo zbierok). Budú ţiadať o grant  na 

metodický materiál a propagačný materiál. V závere navrhla stretnutie do konca roka 2010. 

 

Vystúpenie zástupcu MKCR SR Mgr. Katarína Kamenská – sek. kultúrneho dedičstva. 

Pozdravila srdečne zasadnutie a podala prehľad podpory plnenia stratégie prostredníctvom 

Grantového systému MK SR v rokoch 2007 – 2010. Názorne predstavila štatistické údaje 

obsahujúce výšku podpory, podľa priorít jednotlivých programov 2.1, 2.2.a 2.3 s odvolaním 

sa na strategické ciele a nástroje na naplnenie stratégie. Záver predstavovala prehľadná 

tabuľka,  jednotlivých nástrojov stratégie a realizácia nástrojov. 

 

K téme diskutovali:  

M. Sombatyová – prečo sa o granty nemôţu uchádzať múzeá v zriaď. pôsobnosti iných 

ministerstiev – odpoveď kaţdé ministerstvo má svoju stratégiu.  Priama podpora - štát 

rapídnym spôsobom nezvýši podporu. Nástroje sú v štrukturálnych fondoch (Rezník). 

Z. Krempaská – múzeá nie sú technicky vybavené na el. spracovanie zbierok v zmysle zákona 

206/2009. V GS MK nebol vytvorený priestor, ktorý mal zabezpečiť národný projekt OPIS – 

len pre národné múzeá?! 

B. Rezník – kultúrne poukazy ich vyuţívanie v rámci VUCIEK - stráca sa pôvodný úmysel. 

Podpora štátu bude riešená formou iného systému – činnosťou preukázať svoju 

ţivotaschopnosť. Akým spôsobom sú vyskladané rozpočty zriaďovateľmi. Národný, 

referenčný rámec končí a daľší sa formuje. 

Z. Drugová – tematický program 2.2. – rozčleniť na viac celkov - reakcia Rezník 

 

Vystúpenie zástupcu MKCR SR PhDr. G. Podušelová – informovala o novom štatúte 

súťaţe Múzeum roka na webe, upravili pravidlá a podmienky, päť predmetov súťaţe – obraz 

o celej činnosti – akvizícia, veda a výskum, bezpečnosť a ochrana, prezentácia, nové formy 

práce s verejnosťou. Odpadá účastnícky poplatok. Pravidlá súťaţe na web MK SR.  

 

PhDr. Peter Maráky informoval o pripravovanom sprievodcovi po múzeách  

(cca 100 org., 280 strán, preklad do AJ, vydavateľ – štátnu podporu v GS MK SR, pán Kolár. 

Úvod, abecedne podľa miesta lokalít, vecný register, abecedný zoznam..... podrobné info 

o sprievodcovi bude múzeám zaslané ( Z. Drugová). Pripomienkovať budú môcť  na stránke 

zväzu.  

 

Informáciu o projekte Múzeá 3. generácie podala Mgr. M. Lukáčová  

Info o priebehu, ktoré kurzy beţia, kde je voľno – e-learningový program, správa zb. fondu, 

kurátorský kurz,  konzervátori na kov. V Martine sa otvára katalogizácia. Organizátori vedia 

zareagovať na poţiadavky ľudí. 

 

PhDr. G. Podušelová  - plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie rozvoja múzeí a galérií.  

Objasnila štruktúru a obsah stratégie. Ministerstvá mali rozpracovať kritériá, pre verejnú 

správu to malo len  odporúčací charakter. Implementácia v dvoch rovinách: rezorty – mali dať 

odpočet úloh. Pre niektoré ministerstvá bolo prekvapením, ţe spravujú múzea.  

Nerozpracovali ciele na jeho podmienky. Negatívne ovplyvnila stratégiu aj hosp. kríza. 

 

 

 

 



Múzeá a galérie v súčasnej situácii – Zuzana Drugová  

Prečítala „Otvorený list“, ktorý dostali múzea a pripomienkovali ho, so zámerom poslať list p. 

ministrovi kultúry. 

(Návrh otvoreného listu „Múzeá a galérie v dnešnej situácii“ je prílohou č. 13 tejto 

zápisnice) 

 

Hana Zelinová prečítala návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať Z. Drugová. Uznesenie 

bolo schválené. 

(Uznesenie z 20. VZ ZMS je prílohou č. 9 tejto zápisnice) 

 

Všetkým zúčastneným a organizátorom sa poďakovala a 20.Valné zhromaţdenie ZMS 

ukončila tajomníčka zväzu PhDr. Zuzana Drugová. 

 

 

V Bratislave, 7.10.2010                                                     

Zapísala: Ing. Zuzana Krempaská 
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