
Z á v e r y  z o  s y m p ó z i a  
Vedeckovýskumná činnosť v múzeách 

16. – 17. 4. 2013 
Banská Bystrica 

 
 

Vzhľadom na význam vedeckovýskumnej činnosti v múzeách, jednej zo základných múzejných 
odborných činností, a nepriaznivý stav jej zabezpečovania a podpory na Slovensku, uznieslo sa 
zhromaždenie sympózia Zväzu múzeí na Slovensku Vedeckovýskumná činnosť v múzeách (Banská 
Bystrica, apríl 2013) na týchto odporúčaniach: 
 
 
Odporúčame  
 
1.  Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) vypracovať 

štandardy základných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách 
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o múzeách a galériách“) a zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých súčasťou bude aj určenie podmienok podporujúcich 
štandardizáciu výkonu vedeckovýskumnej činnosť.  

 
2.  ZMS iniciovať zmenu v dotačnom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) pre 

podporu celého procesu vedeckovýskumnej činnosti múzeí a galérií.  
 
3. Múzeám prijať koncepcie ich vedeckovýskumnej činnosti v súlade s odborným zameraním, 

špecializáciou a možnosťami múzeí s cieľom efektívne nastaviť a aplikovať systém organizácie 
vedeckovýskumnej činnosti a pravidelne tieto koncepcie aktualizovať.  

 
4.  Múzeám v rámci realizácie vedeckovýskumnej činnosti zriadiť vedeckú radu zloženú aj z odborníkov 

z externého (mimomúzejného, napr. akademického) prostredia.  
 
5.  ZMS rokovať so zriaďovateľmi múzeí o možnostiach vytvárať podmienky na výkon 

vedeckovýskumnej činnosti múzeí (finančné podmienky na realizáciu vedeckovýskumných úloh 
a prezentáciu ich výstupov, podpora a posilnenie odborných kapacít) v súlade s plánom 
vedeckovýskumnej činnosti múzea.  

 
6. Múzeám informovať verejnosť o plánoch a realizácii vedeckovýskumnej činnosti (napr. 

prostredníctvom webovej stránky múzea).  
 
7.  Múzeám realizovať aj spoločné projekty spojením riešiteľov z viacerých inštitúcií a prezentovať ich 

výsledky v spoločných výstupoch (výstavy, publikácie, ...).  
 
8.  Riešiteľom vedeckovýskumnej činnosti po ukončení úlohy spolupracovať s múzejnými pedagógmi na 

výstupoch pre rôzne cieľové skupiny.  
 
9.  Predstavenstvu ZMS vytvárať priestor pre prácu v skupinách a podporovať realizáciu ich výstupov.  
 
10. Predstavenstvu ZMS pokračovať v organizovaní Valného zhromaždenia spojeného s odbornou 

časťou, napr. vo forme sympózií.  

 


