
Na 22. valnom zhromaždení (VZ) Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS), ktoré prebiehalo podľa 
uvedeného  programu,  sa  zúčastnilo  44  členských  múzeí,  ktoré  boli  zastúpené  101 
delegátmi s mandátom voliť.    

Program rokovania:
1. Otvorenie VZ a privítanie hostí
2. Schválenie programu 22. valného zhromaždenia
3. Voľba pracovného predsedníctva, voľba Mandátovej  a Návrhovej komisie ZMS, voľba 

skrutátorov, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisu 
4. Príhovory hostí
5. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia 
6. Správa o činnosti  ZMS (27. 10. 2011 – 18. 4. 2012)
7. Správa o  hospodárení ZMS  za rok 2011 
8. Správa  Revíznej komisie ZMS
9. Plán činnosti a rozpočet  ZMS na obdobie do 23. VZ
10. Diskusný blok I

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR 2012
Vyhodnotenie implementácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií do roku 2011
Múzeá tretej generácie – národný projekt
Digitálne múzeum – národný projekt

Prestávka
11. Diskusný blok II

Noc múzeí a galérií 2012
Prieskum o cezhraničnej spolupráci múzeí
Prieskum o aktuálnych problémoch múzeí
Konferencia Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 
1989
Nová právna forma ZMS
Iné témy

12. Prijatie uznesenia z 22. VZ ZMS
13.Záver

K bodu 1
Predseda  ZMS,  PhDr.  Peter  Hyross,  pozdravil  všetkých  prítomných  a privítal  hostí  
–  zástupcov  MK  SR,  samosprávnych  krajov,  generálneho  riaditeľa  SNM  a  zástupkyňu 
odborového zväzu. 

K bodu 2
Podpredsedníčka  ZMS,  Mgr.  Zuzana  Šullová,  dala  hlasovať  o  súhlase  prítomných 
s navrhovaným programom 22. VZ ZMS. Návrh bol jednomyseľne prijatý.

K bodu 3
Ďalej prítomní hlasovaním odsúhlasili:

pracovné predsedníctvo v zložení: P. Hyross, Z. Šullová S. Mičev 
mandátová komisia v zložení: E. Ševčíková, A. Jamrichová, Z. Ivanická
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z 22. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, 
ktoré sa konalo 18. apríla 2012 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici



návrhová komisia v zložení: S. Mičev, J. Dano, J. Jabuda
zapisovateľ:  G. Kochanová
overovatelia: R. Pollák, K. Kočudáková
skrutátori: D. Čambalová, Slobodová

K bodu 4
Ako prvý z hostí sa prítomným prihovoril  generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva (SKD) 
MK SR, Mgr.  Branislav  Rezník.  Poďakoval  všetkým za účasť,  ako aj za možnosť prehovoriť, 
a pozdravil prítomných v mene svojom, aj v mene ministra kultúry SR, Mgr. Mareka Maďariča. 
Informoval  o prebiehajúcom  vyhodnocovaní  Stratégie  rozvoja  múzeí  a galérií  do  roku  2011 
a avizoval  záujem sekcie  vytvoriť  ďalší  strategický materiál,  ktorého príprava si  okrem iného 
bude vyžadovať aj užšiu spoluprácu s VÚC.

PhDr.  Magdaléna  Klobučníková,  predsedníčka  Rady  galérií  Slovenska  (RGS),  pozdravila 
prítomných  a informovala  o uznesení  RGS  z posledného  zhromaždenia  galérií.  Zámerom 
materiálu „Umenie prežiť“  (Príloha č. 7)  je vyjadriť  protest voči súčasnej nepriaznivej  situácií 
galérií na Slovensku. Predsedníčka predniesla návrh, aby sa múzeá a galérie v tomto proteste 
spojili.  Predseda  ZMS  s návrhom  súhlasil.  ZMS  doplní  do  vyhlásenia  požiadavky  múzeí 
a materiál bude prezentovaný verejnosti na tlačovej konferencii k podujatiu Noc múzeí a galérií 
2012.

Prítomných  pozdravili  aj  zástupkyne  samosprávnych  krajov.  Mgr.  Ťureková  Anna,  vedúca 
oddelenia kultúry banskobystrického samosprávneho kraja poďakovala zamestnancom múzeí za 
ich  prácu.  Ing.  Marta  Šajbidorová, poverená  vedením  odboru  kultúry  trenčianskeho 
samosprávneho kraja, privítala návrh GR SKD k účasti VÚC na príprave novej stratégie.

Mgr. Ivana Gallová, predsedníčka sekcie kultúry a životného prostredia Slovenského odborového 
zväzu verejnej správy a kultúry, informovala o nepriaznivom stave financovania kultúry a o snahe 
odborového zväzu zlepšiť túto situáciu. 

K bodu 5
Správu mandátovej  komisie  o uznášaniaschopnosti  VZ predniesla  Mgr.  Eva Ševčíková,  ktorá 
konštatovala,  že  VZ  sa  zúčastnilo  44  členských  múzeí  z celkového  počtu  67,  čo  bola 
nadpolovičná  väčšina,  a tak  bolo  22.  VZ  ZMS  uznášaniaschopné.  Múzeá  boli  zastúpené 
pracovníkmi v počte 101 delegátov. 
Podpredseda ZMS, PhDr. Stanislav Mičev, poučil prítomných o spôsobe predkladania návrhov 
v písomnej podobe.

K bodu 6, 7 a 8
VZ zobralo na vedomie:

Správu o činnosti ZMS za obdobie od 21. VZ ZMS, predniesol PhDr. Peter Hyross (Príloha 
č. 1).
Správu o hospodárení ZMS za rok 2011, predniesla PhDr. Viera Praženicová (Príloha č. 2). 
Správu Revíznej komisie ZMS, predniesla PhDr. Viera Praženicová (Príloha č. 3)

K bodu 9
Predseda ZMS prezentoval plán činnosti a rozpočet ZMS na obdobie do 23. VZ (Príloha č. 4 
a Príloha č. 5).  

K bodu 10
Diskusia I.

Vyhodnotenie implementácie   Stratégie rozvoja múzeí a     galérií do roku 2011  
GR SKD, Mgr. Branislav Rezník, informoval,  že vyhodnotenie Stratégie rozvoja múzeí 
a galérií do roku 2011 by malo byť ukončené do júna 2012 (ako ukladá uznesenie vlády). 
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Nový strategický materiál by mal byť vypracovaný na obdobie rokov 2013 – 2017, pričom 
hlavné (nosné) ciele zo stratégie do roku 2011 by mali byť zachované. Jednou z hlavných 
úloh  bude  zaviesť  funkčný  a  koordinovaný  systém  podpory  a  financovania projektov 
stratégie, kde je nevyhnutná aj spolupráca s VÚC. Jednou z možností, ako zlepšiť systém 
financovania (okrem dotačného systému MK SR), je možnosť vytvorenia vlastnej prioritnej 
osi.  Taktiež  vyslovil  názor,  že  odborný  dohľad  MK  SR  vo  veci  dodržiavania  zákona 
o múzeách a o galériách je jedným z možných riešení, ako podporiť ciele stratégie.

Ing. Marta Šajbidorová,  vedúca OK TSK, sa ohradila voči možným sankciám MK SR pre 
VÚC,  ako  zriaďovateľov  múzeí,  po  vykonaní  odborného  dohľadu.  Argumentovala 
alarmujúcim stavom financií pre kultúrne inštitúcie na samospráve a snahou udržať ich 
napriek tomu v prevádzke.

GR SKD odpovedal, že snaha o udržanie všetkých múzeí pri neustálom znižovaní financií 
spojeným s redukciou múzejných odborných činností, nie je vždy správnym riešením.
Privítal  záujem  ZMS  o  spoluprácu  na  príprave  novej  stratégie,  napríklad  vytvorením 
pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov členských múzeí.

Dotačný systém MK SR 2012
Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka odboru múzeí, galérií  a knižníc SKD, prezentovala 
súpis najčastejších nedostatkov pri žiadostiach o dotáciu v Grantovom systéme MK SR 
(Príloha č. 6) a požiadala o dôslednosť pri vypĺňaní, predkladaní a vyúčtovaní projektov.

PhDr. Peter Maráky navrhol zverejniť súpis čerpania prostriedkov z dotačného systému – 
vecné vyhodnotenie.

Múzeá tretej generácie – národný projekt
O priebehu národného projektu SNM Múzeá tretej generácie na Slovensku informovala 
manažérka  projektu,  Mgr.  Darina  Kalužníková.  Poďakovala  všetkým  účastníkom 
a partnerským múzeám za doterajšiu pomoc a spoluprácu. Taktiež v krátkosti informovala 
o aktivitách, ktoré budú realizované do termínu skončenia projektu – február 2013. Viac 
informácii o projekte na http://www.snm.sk/?zakladne-informacie-o-projekte-2 . 

Digitálne múzeum – národný projekt
PhDr.  Stanislav  Mičev,  riaditeľ  Múzea  SNP  –  oprávnený  žiadateľ  projektu  „Digitálne 
múzeum“  –  informoval  v krátkosti  o stave  realizácie  projektu  (zabezpečenie  projektu, 
zúčastnené múzeá, plány aktivít). 

Počas  prestávky  si  zástupcovia  jednotlivých  múzeí  mohli  prevziať  mapu  Múzeí  Slovenska. 
K dispozícii boli tiež materiály Gemersko-malohontského múzea. 

K bodu 11
Diskusia II.

Festival slovenských múzeí
Prítomní  diskutovali  o forme Festivalu  slovenských  múzeí.  Predseda  ZMS ponúkol  do 
diskusie dve riešenia:
1. zachovať pôvodnú formu podujatia –  neformálne stretnutie múzejníkov (jediné tohto 

druhu),  s  krátkym  oficiálnym  programom  (prezentácie  víťazov  ceny  Múzeum  roka 
a dve či tri prednášky na vybranú tému),

2. otvoriť podujatie aj pre verejnosť – stretnutie múzejníkov a tiež možnosť prezentácie 
múzeí verejnosti.

Bolo dohodnuté, že o ďalšej forme podujatia (od roku 2013) rozhodne online hlasovanie. 
Taktiež sa je  možné zmeniť  názov podujatia,  podľa  výsledku hlasovania,  prípadne aj 
predĺžiť jeho trvanie, aspoň na dva dni.
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Hostiteľom Festivalu  slovenských  múzeí  2012 je  Mestské  múzeu v Šuranoch,  termín: 
20. 6. 2012.  

Prieskum o     cezhraničnej spolupráci múzeí  
Mgr. Attila Agócs zosumarizoval predbežné výsledky prieskumu o zahraničnej spolupráci 
múzeí na Slovensku. Múzeá, ktoré ešte dotazník neposlali, požiadal, aby tak čo najskôr 
urobili.  Dotazník  k dispozícii  na  stránke  ZMS  a na  adrese 
http://www.zms.sk/doc/medz_spolupraca_2007-2011dot.doc .

Prieskum o     aktuálnych problémoch múzeí  
PhDr.  Marianna  Janoštínová  informovala  o chystanom  prieskume  o aktuálnych 
problémoch  múzeí.  Dotazník  na  pripomienkovanie  k dispozícii  na  stránke  ZMS  – 
http://www.zms.sk/doc/navrh_dotaznik_muzea.doc .  

Noc múzeí a     galérií 2012  
O príprave  podujatia  Noc  múzeí  a galérií  2012  hovorila  Mgr.  Zuzana  Šullová.  ZMS 
z grantu MK SR zabezpečilo propagačné materiály k podujatiu – vlajky, plagáty, a to na 
základe  verejného  on-line  hlasovania  múzeí  (tri  návrhy).  Pre  zachovanie  pôvodného 
a najhlavnejšieho zámeru – spoločná propagácia všetkých múzeí – prijal  ZMS ponuku 
SNM  a agentúry  Creative  Department  na  dodanie  spoločného  vizuálu  a propagáciu 
podujatia v roku 2012. Agentúra zabezpečí aj distribúciu plagátov.

Konferencia   Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989  
PhDr. Zdenka Letenayová pozvala múzeá na konferenciu ZMS „Problematika komplexnej 
múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989“ v termíne 17. – 18. 10. 2012 v Zuberci. 
ZMS získal na túto konferenciu grant z MK SR.

Nová právna forma ZMS
Predseda ZMS navrhol diskutovať o novej právnej forme ZMS. Dôvodom na zmenu je 
najmä  záujem  jednotlivcov  –  „nemúzejníkov“  zapojiť  sa  do  práce  ZMS,  v  odborných 
komisiách  napríklad.  Individuálne  členstvo  v súčasnosti  nie  je  možné.  Poukázal  na 
možnosti, ktoré má napríklad občianske združenie. O ďalšom postupe rozhodne pracovná 
komisia, zložená z členov predstavenstva ZMS, zastupujúcich jednotlivé typy múzeí podľa 
zriaďovateľov.

Rôzne
PhDr.  Viera  Praženicová  navrhla  do  diskusie  tému,  či  majú  ešte  múzejníci  záujem 
prezentovať  svoje  inštitúcie  na  podujatiach  na  rozvoj  cestovného  ruchu,  napr. 
Agrokomplex,  aj  vzhľadom na klesajúci  záujem múzeí,  ako aj pokles  úrovne a zmenu 
charakteru podujatia.

PhDr.  Peter  Maráky navrhol  ako ďalšiu možnosť propagácie  múzeí  pripraviť  spoločný 
projekt – panelovú výstavu múzeí pre SACR, v dvoch jazykových mutáciách. ZMS v tejto 
veci agentúru osloví. 

PhDr. Stanislav Mičev informoval krátko o dopytovom projekte k digitalizácii zbierkových 
predmetov, termín 15. 5. 2012.

Mgr.  Atilla  Agócs  vyjadril  názor  o potrebe iniciovať  zásah do národných referenčných 
rámcov pre rovnosť šancí pri získavaní finančných prostriedkov.

PhDr. Peter Hyross informoval o stretnutí s ministrom kultúry, kde v prítomnosti zástupcov 
ostatných  vrcholných  kultúrnych  inštitúcií  predniesol  potreby  múzeí  –  podklady  do 
programového vyhlásenia vlády (Príloha č. 8).
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K bodu 12
Uznesenie  z 22.  VZ  ZMS  predniesol  PhDr.  Stanislav  Mičev  (Príloha  č.  9).  Uznesenie  bolo 
schválené VZ jednohlasne.

Záver
Predseda ZMS, PhDr. Peter Hyross, poďakoval prítomným za ich účasť a aktivitu na VZ, členom 
predstavenstva za ich prácu v ZMS a poprial všetkým veľa síl a úspechov v práci.

V Banskej Bystrici, 1. 5. 2012 Mgr. Gabriela Kochanová
zapisovateľ

Overili: Róbert Pollák 
 Katarína Kočudáková

Prílohy
Príloha č. 1: Správa o činnosti ZMS za obdobie od 21. VZ ZMS
Príloha č. 2: Správa o hospodárení ZMS za rok 2011 
Príloha č. 3: Správa Revíznej komisie ZMS
Príloha č. 4: Plán činnosti do 23. VZ
Príloha č. 5: Rozpočet ZMS do 23. VZ 
Príloha č. 6: Súpis najčastejších nedostatkov pri žiadostiach o dotáciu v Grantovom systéme MK 
SR
Príloha č. 7: Protest galérií Slovenska „Umenie prežiť“
Príloha č. 8: Potreby múzeí – podklady do programového vyhlásenia vlády
Príloha č. 9: Uznesenie z 22. VZ ZMS
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