Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 00 Banská Bystrica

Plán činnosti Predstavenstva ZMS
do 26. Valného zhromaždenia ZMS
A) Koncepčná práca
1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) na príprave
právnych predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja slovenského
múzejníctva. V prípade potreby iniciovať zmeny v právnych predpisoch.
2. V prípade žiadosti poskytovať vyjadrenia k pôsobnosti, stavu a funkčnej spôsobilosti múzeí
a vysielať zástupcov do odborných a iných komisií ďalších subjektov. V súčasnosti má
ZMS zástupcov v komisiách: Archeologická komisia MK SR, dotačné komisie MK SR,
komisia pre udelenie titulu Múzeum roka, komisia pre udelenie ceny Andreja Kmeťa.
3. Na základe podnetov z členských múzeí podieľať sa na riešení ich aktuálnych problémov vo
vzťahu k zriaďovateľom, v prípade potreby alebo žiadostí iniciovať a spolupracovať s MK
SR pri riešení konkrétnych problémov jednotlivých múzeí.
4. Realizovať výjazdové zasadnutie Predstavenstva (P) ZMS spojené so stretnutím s členskými
múzeami a zriaďovateľom v Trenčianskom samosprávnom kraji.
5. V spolupráci so Slovenským národným múzeom pokračovať v práci na štandardizácii
profesijnej múzejnej činnosti. Traja členovia z P ZMS sú v pracovnej skupine k tvorbe
materiálu Štandardy múzejných činností.

B) Verejno-prezentačná práca
1. Realizovať alebo podieľať sa na realizácií národných a nadnárodných podujatí zameraných
na prezentáciu múzeí, najmä Noc múzeí a galérií, Dni európskeho kultúrneho dedičstva,
Festival slovenských múzeí a spolupracovať pri súťaži Múzeum roka, Cena Andreja Kmeťa.
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2. Pokračovať v realizácii kampane Múzeum v čase, čas v múzeu. Bola podaná žiadosť
o dotáciu z MK SR na publikáciu Poklady slovenských múzeí.
3. Zabezpečiť prezentáciu ZMS, členských múzeí (prípadne partnerov) a ich aktivít na novej
webovej stránke. Bola podaná žiadosť o dotáciu z MK SR.
C) Odborná a odborno-koordinačná práca
1. Sledovať prácu odborných komisií a územných sekcií ZMS a podporovať ich aj finančne
z interného dotačného systému. Iniciovať zakladanie nových pracovných zoskupení ZMS
a podporovať stretnutia zamestnancov členských múzeí. Zjednotiť interné materiály
odborných komisií.
2. Iniciovať a pripraviť odborno-vzdelávacie aktivity:
- spolupracovať na konferencii SNM CSTI 2015 s finančnou účasťou,
- spolupracovať na konferencii SNM Múzeá vo vojne,
- zorganizovať odborný seminár Etnológ a múzeum XIX. – Les a Lesníctvo v našich
múzeách a vydať zborník (Etnologická komisia ZMS)
- preložiť vybranú publikáciu ICOM – bola podaná žiadosť o dotáciu z MK SR
- vydať Pamätnicu ZMS k 25. výročiu založenia – bola podaná žiadosť o dotáciu z MK
SR, bez dotácie len v elektronickej verzii
- spolupracovať so SNM – Muzeologickým kabinetom pri nastavení kurzu Múzejné
minimum
- sprostredkovať odborné materiály na webe ZMS.
3. Zorganizovať odborno-tematický zájazd do Maďarska pre zamestnancov členských múzeí.
D) Vnútrozväzová práca
1. Vypracovať projekty do Grantového systému MK SR pre získanie financií na aktivity ZMS
v roku 2016.
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2. Spolupracovať

s organizáciami

združujúcimi

múzeá

v zahraničí

a so

združeniami

podobného zamerania na Slovensku, najmä AMG ČR, RG ČR, ICOM ČR, RGS a ICOM SR
a Pulzského spoločnosťou v Maďarsku. V prípade záujmu a podľa potreby spolupracovať
s vyššie uvedenými organizáciami na konkrétnych projektoch. Opätovne sa pokúsiť
o nadviazanie spolupráce s rakúskymi a poľskými múzejnými združeniami.
3. V prípade záujmu zorganizovať stretnutie riaditeľov členských múzeí.
4. Prihlásiť sa do NEMO a podieľať sa na jej činnosti (medzinárodná organizácia združujúca
„zväzy“ múzeí).
5. Vypracovať a novelizovať interné materiály ZMS (registratúrny poriadok, pravidlá
oceňovania atď.) s cieľom zefektívniť prácu ZMS.

V Bratislave 12. marca 2015

PhDr. Peter Hyross
predseda ZMS
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