
Z v ä z  m ú z e í  n a  S l o v e n s k u  

Kapitulská 23 

974 00  Banská Bystrica 

 

 

 

Tel.: 048/2451126  Fax: 048/4123716  zms@zms.sk  www.zms.sk 

 

 

Správa o činnosti ZMS od 24. VZ 
 
 
A. Koncepčná práca  

11..  PPooddľľaa  ppoottrreebbyy  ssppoolluupprraaccoovvaaťť  ss  MMiinniisstteerrssttvvoomm  kkuullttúúrryy  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  nnaa  pprríípprraavvee  

pprráávvnnyycchh  pprreeddppiissoovv  aa  kkoonncceeppččnnýýcchh  mmaatteerriiáálloovv  ttýýkkaajjúúcciicchh  ssaa  sslloovveennsskkééhhoo  mmúúzzeejjnnííccttvvaa..    

-  P ZMS vznieslo pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania 
k Vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii 
predmetov kultúrnej hodnoty   

  

22..  NNaa  zzáákkllaaddee  ppooddnneettoovv  zz  ččlleennsskkýýcchh  mmúúzzeeíí  ppooddiieeľľaaťť  ssaa  nnaa  rriieeššeenníí  iicchh  aakkttuuáállnnyycchh  pprroobblléémmoovv  

vvoo  vvzzťťaahhuu  kk  zzrriiaaďďoovvaatteeľľoomm..    

- Z členskej základne nevzišli žiadne podnety. 

 

33..  VV  pprrííppaaddee  ppoottrreebbyy  aalleebboo  žžiiaaddoossttii  ččlleennaa  ZZMMSS  iinniicciioovvaaťť  aa  ssppoolluupprraaccoovvaaťť  ss  MMKK  SSRR  pprrii  rriieeššeenníí  

kkoonnkkrrééttnnyycchh  pprroobblléémmoovv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  mmúúzzeeíí..    

-  Bol zaslaný pozdravný list prezidentovi SR k Vianociam, ktorým bol zároveň srdečne 
pozvaný na návštevu slovenských múzeí. 

 

4..  VV  ssppoolluupprrááccii  ssoo  SSNNMM  zzoorrggaanniizzoovvaaťť  pprraaccoovvnnéé  ssttrreettnnuuttiiee  ssmmeerruujjúúccee  kk  ddeeffiinnoovvaanniiuu  

aa ššttaannddaarrddiizzáácciiii  pprrooffeessiijjnneejj  mmúúzzeejjnneejj  ččiinnnnoossttii.. 

-  ZMS iniciovalo stretnutie pracovnej skupiny k tvorbe materiálu Štandardy múzejných 
činností (prac. názov). V skupine sú zastúpení traja členovia za ZMS, dvaja za SNM. 
Materiál je rozpracovaný. 

 

55..  ZZoorrggaanniizzoovvaaťť  ssttrreettnnuuttiiee  rriiaaddiitteeľľoovv  ččlleennsskkýýcchh  mmúúzzeeíí..  
-   Stretnutie riaditeľov sa neuskutočnilo z dôvodu nevyprofilovania témy. 

 
 
B. Verejno-prezentačná práca  

11..  RReeaalliizzoovvaaťť  aalleebboo  ppooddiieeľľaaťť  ssaa  nnaa  rreeaalliizzáácciiii  nnáárrooddnnýýcchh  aa  nnaaddnnáárrooddnnýýcchh  ppoodduujjaattíí  

zzaammeerraannýýcchh  nnaa  pprreezzeennttáácciiuu  mmúúzzeeíí,,  nnaajjmmää  NNoocc  mmúúzzeeíí,,  DDnnii  eeuurróóppsskkeehhoo  kkuullttúúrrnneehhoo  ddeeddiiččssttvvaa,,  

FFeessttiivvaall  sslloovveennsskkýýcchh  mmúúzzeeíí  aa  ssppoolluupprraaccoovvaaťť  pprrii  ssúúťťaažžii  MMúúzzeeuumm  rrookkaa,,  CCeennaa  AAnnddrreejjaa  KKmmeeťťaa..  
-  ZMS sa podieľalo na realizácii národných a nadnárodných podujatí zameraných na 

prezentáciu múzeí:  

 Noc múzeí a galérií 2014  

Toto zväzom (v regiónoch) a Slovenským národným múzeom  (v Bratislave) 
organizované podujatie sa uskutočnilo 17. mája 2014  už  po desiaty raz. Zapojilo 
sa do nej 124 inštitúcií. Celkový počet návštevníkov presiahol 79-tisíc. Podujatie 
oslovuje stále nové inštitúcie, ktorí cítia potrebu zapojiť sa: v tomto roku pribudlo 
napr. Hasičské múzeum v Martine, ktoré sa prihlásilo iba týždeň po svojom 
otvorení, Park miniatúr Podolie, Hrad Beckov, ktorý je v správe obce, Kostol sv. 
Martina v Trstenej, bratislavská súkromná Galéria Nedbalka alebo súkromná 
ART Galéria Schürger v Tvrdošíne. ZMS prevádzkuje na toto podujatie 
samostatnú webovú stránku. 
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 Festival slovenských múzeí 2014 

11. ročník festivalu, ktorý poskytuje priestor pre neformálne stretnutie, sa konal 
16. júna vo Fiľakove. Pripravili ho dve novohradské múzejné inštitúcie: Hradné 
múzeum vo Fiľakove ako hostiteľ a Novohradské múzeum a galéria ako 
spoluorganizátor. Hlavné referáty zamerané na dejiny novohradského sklárskeho 
a smaltovníckeho priemyslu odzneli spolu s prezentáciami víťazov národnej 
súťaže Múzeum roka 2013 v priestoroch Mestského vlastivedného múzea. 
V poobedňajších hodinách si účastníci prezreli expozície a aktuálne výstavy 
Hradného múzea vo Fiľakove. V rámci sprievodného programu vystúpili miestne 
historické skupiny Nomád a Defensores. Svoju činnosť na festivale prezentovalo 
33 múzeí. Zúčastnilo sa ho  220 múzejníkov, zástupcovia Ministerstva kultúry SR 
a hostia z partnerských organizácií zo zahraničia – Asociace muzeí a galerií ČR 
a Pulszkého spoločnosť z Maďarska. 

 Dni európskeho kultúrne dedičstva  

Informácia  podujatí umiestnená na web stránke ZMS a účasť členských múzeí. 
 súťaž Múzeum roka  

ZMS do komisie súťaže nominovalo svojich zástupcov. 
 Cena Andrea Kmeťa  

P ZMS pripomienkovalo štatút ceny a poslalo návrhy na ocenenie. 
- ZMS pristúpilo k spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou na pripravovanom 

európskom projekte PlasmArt (odborná ochrana ZP). V rámci svojej pôsobnosti 
a možností sa zaviazalo podporiť informovanosť múzeí o projekte a poskytnúť 
v prípade potreby súčinnosť pri napĺňaní cieľov projektu. 
 

22..  VV  pprrííppaaddee  zzááuujjmmuu  ččlleennsskkýýcchh  mmúúzzeeíí  aa  nnaa  zzáákkllaaddee  rroozzhhooddnnuuttiiaa  2244..  VVZZ  ZZMMSS  vvyyddaaťť  

eelleekkttrroonniicckkúú  vveerrzziiuu  KKaalleennddáárriiaa  eexxppoozzíícciiíí,,  vvýýssttaavv  aa  ppoodduujjaattíí  mmúúzzeeíí  nnaa  SSlloovveennsskkuu..  PPooddľľaa  

mmoožžnnoossttíí  zzaabbeezzppeeččiiťť  jjeehhoo  ššíírreenniiee  aajj  vv  ssiieettii  iinnccoommmmiinnggoovvýýcchh  ttoouurrooppeerrááttoorroovv..  VV  ssppoolluupprrááccii  ssoo  

SSNNMM  zzvváážžiiťť  jjeehhoo  vvyyddaanniiee  aakkoo  pprríílloohhuu  ččaassooppiissuu  MMúúzzeeuumm..    
-  P ZMS odhlasovalo, že sa kalendárium nebude robiť z dôvodu neefektívnosti. 

 
33..    PPookkrraaččoovvaaťť  vv  rreeaalliizzáácciiii  kkaammppaannee  MMúúzzeeuumm  vv  ččaassee,,  ččaass  vv  mmúúzzeeuu..    

- Bol realizovaný pilotný projekt Príbeh predmetu. Rok 1914. Jeho cieľom bolo vzájomne 

propagačne previazať aktivity členských múzeí  ZMS, viažucich sa k oblasti 
dokumentácie 20. storočia a zvýšenie motivácie k organizácii ďalších odborných 
múzejných aktivít. Bol  zároveň pripomenutím si 100. výročia vypuknutia I. svetovej 
vojny.  
Mal dve hlavné časti : 
1. tematická – iniciovanie a propagačná podpora aktivít múzeí; vydaný a distribuovaný 

plagát a informačná skladačka; zapojených 29 členských múzeí ZMS.  
2.  edičná – vydanie dvojjazyčnej publikácie Príbeh predmetu. Rok 1914, 

prezentujúcej predmety múzeí a ich príbehy k téme projektu; zapojených 24 
členských múzeí   

N web stránke ZMS www.zms.sk je aj umiestnená pdf verzia publikácie a ostatných 
tlačových materiálov. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MK SR  

 
 
 
 

http://www.zms.sk/


Z v ä z  m ú z e í  n a  S l o v e n s k u  

Kapitulská 23 

974 00  Banská Bystrica 

 

 

 

Tel.: 048/2451126  Fax: 048/4123716  zms@zms.sk  www.zms.sk 

 

 

C. Odborná a koordinačná práca  

11..  SSlleeddoovvaaťť  aa  ppooddppoorroovvaaťť  pprrááccuu  ooddbboorrnnýýcchh  kkoommiissiiíí  aa  sseekkcciiíí  ZZMMSS,,  ppooddppoorroovvaaťť  ssttrreettnnuuttiiaa  

zzaammeessttnnaannccoovv  nnaa  zzáákkllaaddee  ppoožžiiaaddaavviieekk  ččlleennsskkýýcchh  mmúúzzeeíí..    

-  Práca odborných komisií bola podľa žiadostí podporená sumou 447 €, činnosť múzeí 
sumou 565 €. 

-  P ZMS vydalo internú Smernicu o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu 
ZMS, určenú členským múzeám ZMS. 

-  Etnologická komisia ZMS zorganizovala v dňoch 22. – 24. september 2014 spolu 
s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi celoslovenskú konferenciu Domáca výroba a 
doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (18. ročník Etnológ 
a múzeum). 

-  Boli založené dve nové komisie ZMS – Komisia pre zbierky dejín techniky ZMS 
a Únia múzeí v prírode. 

 

22..  IInniicciioovvaaťť  aa  pprriipprraavviiťť  ooddbboorrnnoo--vvzzddeelláávvaacciiee  aakkttiivviittyy::    

aa..  vv  ssppoolluupprrááccii  ssoo  SSNNMM  sspprraaccoovvaaťť  oobbssaahhoovvýý  zzáámmeerr  aa  rreeaalliizzoovvaaťť  kkoonnffeerreenncciiuu  nnaa  ttéémmuu  

MMeeddiiáállnnaa  sseebbaapprreezzeennttáácciiaa  aa  bbuuddoovvaanniiee  iinnddiivviidduuáállnneehhoo  iimmiiddžžuu  mmúúzzeeaa  vv  2211..  ssttoorrooččíí  ((oobbllaassťť  

ddeeffiinnoovvaannáá  vv  ssttrraatteeggiicckkoomm  nnaassttaavveenníí  ssiieettee  mmúúzzeeíí  aa  ggaalléérriiíí  vv  rr..  22001133  ––  22001188))  nnaa  jjeesseeňň  

22001144,,    

bb..  pprriipprraavviiťť  kkoonnffeerreenncciiuu  ssppoojjeennúú  ss  2255..  VVZZ  ZZMMSS  vv  aapprrííllii  22001155  nnaa  ttéémmuu  ppooddľľaa  ppoožžiiaaddaavviieekk  

ččlleennsskkýýcchh  mmúúzzeeíí    
-  ZMS v spolupráci so SNM zorganizovalo v dňoch 7. – 9. 10. 2014 konferenciu 

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. 

Zamerala sa na sprostredkovanie a výmenu informácií týkajúcich sa marketingovej 
podpory výstupov z odborných múzejných činností a mediálnej sebaprezentácie 
múzeí s cieľom zvýšiť aktivitu múzeí v tejto oblasti, skvalitniť komunikáciu múzeí s 
verejnosťou a posilniť atraktivitu a postavenie múzeí. Výstupom z konferencie bol 
recenzovaný zborník príspevkov z konferencie v talčenej aj elektronickej podobe. 
Konferenciu podporilo účasťou v prvý deň 84 účastníkov (druhý 72, tretí 45). Na 
konferencii spolupracovali Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva KHV ŽU 
a PDCS, o. z. Finančne bola podporená firmami KVANT, s. r. o., Promotion and 
Education, s. r. o. a Tender Media Group, s. r. o. Projekt bol realizovaný vďaka 
finančnej podpore MK SR. 

- V rámci 25. VZ organizuje ZMS slávnostné kolokvium k 25. výročiu založenia ZMS. 
 

33..  ..  ZZoorrggaanniizzoovvaaťť  ooddbboorrnnoo--tteemmaattiicckkýý  zzáájjaazzdd  pprree  zzaammeessttnnaannccoovv  ččlleennsskkýýcchh  mmúúzzeeíí::  
-  P ZMS v spolupráci s Múzeom Spiša zorganizovali odborno-tematický zájazd do 

Krakova v dňoch 21. a 22. októbra. Zúčastnilo sa ho 39 pracovníkov členských 
múzeí.  Navštívili tieto miesta: Hrad Niedzica, Kostol v Debne, Krakow - Fabryka 
Schindlera  (21.10.) a  Krakow - prehliadka zámku Wawel, Archeologické múzeum 
a Múzeum Podzemia Rynku (22.10.). Účastníci exkurzie tam načerpali inšpiráciu pre 
modernizáciu vlastných expozícií.  

 
 
 
 
 
 

http://www.zms.sk/kpzdt.htm
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D. Vnútrozväzová práca  

11..  RReeaalliizzoovvaaťť  vvýýjjaazzddoovvéé  zzaassaaddnnuuttiiee  PPrreeddssttaavveennssttvvaa  ZZMMSS  ssppoojjeennéé  ssoo  ssttrreettnnuuttíímm  ss ččlleennsskkýýmmii  

mmúúzzeeaammii  vv  kkrraajjii  ––  ppooddľľaa  zzááuujjmmuu  aa  rroozzhhooddnnuuttiiaa  2244..  VVZZ  ZZMMSS..  
-  Uskutočnilo sa výjazdové zasadnutie P ZMS spojené so stretnutím s členskými 

múzeami v Prešovskom samosprávnom kraji dňa 12. 11. 2014. Rokovanie prebiehalo 
v prítomnosti zástupcov múzeí, prevažne reprezentujúcich organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Výsledkom výjazdového zasadania 
bolo spoznanie situácie a problémov múzeí v regióne. Ukázala sa závislosť od 
geografickej polohy, z ktorej niektoré múzeá výrazne ťažia (Ľubovnianske múzeum 
v Starej Ľubovni, v menšej miere Múzeum v Kežmarku), pre iné je v kombinácii 
s ekonomickou silou regiónu obmedzujúcim faktorom (Vlastivedné múzeum 
v Hanušovciach nad Topľou). Predstavenstvo ZMS však vysoko hodnotilo šírku aktivít 
jednotlivých múzeí, zameraných na prilákanie návštevníka, i snahy múzeí vlastnou 
odbornou činnosťou zvýšiť výšku príjmov. Predstavenstvo ZMS skonštatovalo, že 
základnou úlohou z hľadiska prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí, ktorú bude 
i ZMS v rámci svojich možností podporovať, je rekonštrukcia budovy Podtatranského 
múzea v Poprave a výstavba priestorov pre prezentáciu hrobky germánskeho veľmoža 
v Poprade, ktorá je prioritou európskeho významu.  

22..  VVyypprraaccoovvaaťť  pprroojjeekkttyy  ddoo  ddoottaaččnnééhhoo  ssyyssttéémmuu  MMKK  SSRR  pprree  zzíísskkaanniiee  pprroossttrriieeddkkoovv  nnaa  aakkttiivviittyy  

ZZMMSS  vv  rrookkuu  22001155..    

-  Predstavenstvo vypracovalo a prihlásilo v novembri 2014 do dotačného systému MK 
SR tri projekty: 

 25 rokov Zväzu múzeí na Slovensku 

Zámerom projektu je prostredníctvom viacerých aktivít pripomenúť 25. výročie 
založenia Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS), jediného profesijného záujmového 
združenia múzeí v Slovenskej republike s cieľom pripomenúť verejnosti vznik a význam 
tejto organizácie, zmapovať jej históriu a činnosť a definovaním jej budúcich cieľov 
podporiť spoluprácu ZMS a členských múzeí, ako aj spoluprácu múzeí medzi sebou. 
Hlavné aktivity (výsledky):  
- slávnostné kolokvium v rámci Valného zhromaždenia ZMS 
- publikácia k výročiu ZMS 
- nová webová stránka ZMS.  

Projekt bol rozpočtovaný na 7 000 €, z toho 6 650 € je požadovaná dotácia. 

 Preklad a vydanie publikácie Zásady štandardizácie a  zvyšovania kvality múzeí 

Cieľom projektu je prispieť k odbornej diskusii o kvalite a štandardoch múzeí na 
Slovensku  prekladom publikácie, v ktorej tieto výzvy podnetne rozoberajú   múzejní 
profesionáli z rôznych kútov sveta pracujúci v ICOM (dosiaľ  bola preložená do ďalších 
štyroch jazykov). Preklad publikácie  Guidelines to Improve Museums Quality and 
Standards  /Zásady štandardizácie a zvyšovania kvality múzeí od autorského kolektívu 
múzejníkov z viacerých krajín, bude doplnený o štúdiu mapujúcu túto oblasť na 
Slovensku. Publikácia pracovníkom múzeí a ich zriaďovateľom, ktorým bude 
distribuovaná, ponúkne praktické rady k zmapovaniu vlastných východiskových bodov 
zvyšovania kvality odborných činností múzea. 

Celkový rozpočet projektu je 4 900 € a z toho požadovaná dotácia 4 655 €. 

 Poklady slovenských múzeí - 1. etapa 

Realizácie 1. etapy projektu je zameraná na identifikáciu a výber zbierkových 
predmetov  európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v zbierkových fondoch 
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slovenských múzeí. Očakávaný prínos spočíva v oblasti systematického prieskumu 
slovenských múzejných zbierok na základe vopred definovaného kritéria jedinečnosti s 
cieľom predstaviť zbierkové fondy múzeí SR v kontexte európskeho geografického 
priestoru ako rovnocenné. Výsledkom 1. etapy projektu bude grafické zalomenie 
odbornej recenzovanej dvojjazyčnej monografie, s odbornými textami v rovnocennom 
rozsahu v slovenskom a anglickom jazyku, v podobe finálnej prípravy pred tlačou, na 
ktorú bude nadväzovať 2. etapa - tlač publikácie 

Rozpočet prvej etapy je 16 000 €, z toho 15 200 € je požadovaná dotácia. 

 

33..  SSppoolluupprraaccoovvaaťť  ss  oorrggaanniizzáácciiaammii  zzddrruužžuujjúúcciimmii  mmúúzzeeáá  vv  zzaahhrraanniiččíí  aa  ssoo  zzddrruužžeenniiaammii  

ppooddoobbnnééhhoo  zzaammeerraanniiaa  nnaa  SSlloovveennsskkuu..  

aa//  uusskkuuttooččnniiťť  ssppoollooččnnéé  rrookkoovvaanniiee  ss  PPuullzzsskkééhhoo  ssppoollooččnnoossťťoouu  vv  MMaaďďaarrsskkuu,,    

bb//  zzoorrggaanniizzoovvaaťť  aalleebboo  ssaa  zzúúččaassttnniiťť  nnaa  ssppoollooččnnoomm  ssttrreettnnuuttíí  AAMMGG  ČČRR,,  RRGG  ČČRR,,  IICCOOMM  ČČRR,,  

RRGGSS  aa  IICCOOMM  SSRR,,    

cc//  vv  pprrííppaaddee  zzááuujjmmuu  aa  ppooddľľaa  ppoottrreebbyy  ssppoolluupprraaccoovvaaťť  ss  vvyyššššiiee  uuvveeddeennýýmmii  oorrggaanniizzáácciiaammii  nnaa  

kkoonnkkrrééttnnyycchh  pprroojjeekkttoocchh,,    

dd//  zznnoovvaa  ssaa  ppookkúússiiťť  oo  nnaaddvviiaazzaanniiee  ssppoolluupprrááccee  ss  rraakkúússkkyymmii  aa  ppooľľsskkýýmmii  mmúúzzeejjnnýýmmii  

zzddrruužžeenniiaammii,,  ee//  zzoorrggaanniizzoovvaaťť  ssttrreettnnuuttiiee  ssoo  zzáássttuuppccaammii  zzddrruužžeenníí  ppaammääťťoovvýýcchh  iinnššttiittúúcciiíí  nnaa  

SSlloovveennsskkuu  ((SSppoollooččnnoossťť  sslloovveennsskkýýcchh  aarrcchhiivváárroovv,,  SSlloovveennsskkáá  aassoocciiáácciiaa  kknniižžnníícc,,  SSppoollookk  

sslloovveennsskkýýcchh  kknniihhoovvnnííkkoovv))..  
- ZMS uzavrelo v rámci festivalu s Pulzského spoločnosťou zmluvu o spolupráci. 
- Dňa 4. novembra 2014 sa členovia P ZMS zúčastnili na stretnutí AMG ČR, RG ČR, 

ICOM ČR, RGS a ICOM SR v Moravskej galérii v Brne. Témou boli aktuálne výzvy 
slovenských a českých múzejníkov, ktoré rozoberala i konferencia MUZEUM 
A ZMENA, ktorá sa v Brne práve konala. 

 

44..  ZZaabbeezzppeeččoovvaaťť  aakkttuuaalliizzáácciiuu  wweebboovveejj  ssttrráánnkkyy  ZZMMSS,,  vvyykkoonnáávvaaťť  pprraavviiddeellnnúú  kkoonnttrroolluu  ppllaatteenniiaa  

ččlleennsskkýýcchh  pprrííssppeevvkkoovv  aa  hhoossppooddáárreenniiaa  aa  pprriipprraavviiťť  2255..  vvaallnnéé  zzhhrroommaažžddeenniiee  ZZMMSS..    
- Predstavenstvo po celé obdobie zabezpečovalo zverejňovanie informácií pre múzeá na 

webovej stránky ZMS a pristúpilo k postupnej aktualizácii informácií na stránke. 
  

 

ĎĎaallššiiaa  ččiinnnnoossťť  
- P ZMS navrhuje zvýšiť ročný členský príspevku na jednu osobu zamestnanú 

v členskom múzeu – z doterajších 4 € na 6 €. Dôvodom je snaha o kvalitnejšie 
a širšie plnenie predmetu činnosti ZMS. 

- Prišlo k dvom zmenám medzi členmi predstavenstva a revíznej komisie z dôvodu 
ukončenia pracovného pomeru s členským múzeom ZMS. V revíznej komisii 
nahradila V. Praženicovú B. Šmotláková a v predstavenstve po A. Agócsovi 
nastúpila Sylvia Sipos. 

- Za nového člena ZMS bolo prijaté Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. 
Členská základňa ZMS sa tak zvýšila na 71 múzeí. 

 
 
V Bratislave, 16. 3. 2015     Spracovala: G. Kochanová 


