
 Strana 1 z 3 

 

 
 
 
 
 
 

 
Program rokovania: 

1.  Otvorenie  
2.   Voľba pracovného predsedníctva, pracovných (návrhovej a mandátovej) komisií a  

overovateľov, schválenie programu VZ  

3.  Príhovory hostí  

4.  Odovzdanie pamätných listov a medailí ZMS za roky 2012 a 2013  

5.  Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS  

6.  Správa Predstavenstva ZMS o činnosti Zväzu od 22. Valného zhromaždenia  

7.  Správa o hospodárení ZMS od 22. VZ a Správa revíznej komisie  

8.  Návrh činnosti a návrh rozpočtu ZMS na ďalšie obdobie do 24. VZ  

9.  Diskusia  
-  Stratégia rozvoja múzeí a galérií 2013 – 2018   
-  Dotazník o aktuálnych problémoch členských múzeí ZMS  
-  Projekt Predmet ako nositeľ príbehu  
-  Aktivity ZMS v roku 2013 (Noc múzeí, Festival múzeí, konferencia Muž a žena – 

vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok)  
-  Rôzne  

10.  Návrh uznesenia z 23. VZ ZMS  

11. Záver  
 

 
K bodu 1 
Valné zhromaždenie (VZ) Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) otvoril predseda ZMS, PhDr. Peter 
Hyross. Pozdravil všetkých prítomných a osobitne privítal hostí – zástupcov MK SR, 
samosprávnych krajov, zástupkyňu odborového zväzu a generálneho riaditeľa SNM.  
 
K bodu 2 
Valné zhromaždenie viedol podpredseda ZMS, PhDr. Stanislav Mičev.  
 

V úvode dal prítomným hlasovať o návrhu programom 23. VZ ZMS. Návrh bol jednomyseľne 
prijatý. 
 

Ďalej prítomní hlasovaním odsúhlasili: 
pracovné predsedníctvo v zložení: S. Mičev, Z. Šullová, P. Hyross  
mandátová komisia v zložení: D. Čambálová, E. Boťanská, M. Majerník 
návrhová komisia v zložení: I. Korenková, M. Kočí, J. Rákoš 
zapisovateľ:  G. Kochanová 
overovateľ: T. Figurová 
skrutátori: I. Kaczarová, I. Danterová 

 
Upozornil, že návrhy k uzneseniu je potrebné predkladať písomne. Taktiež požiadal prítomných 
o disciplínu pri dodržiavaní časového harmonogramu VZ, vzhľadom na poobedňajšiu odbornú 
časť VZ – sympózium „Vedeckovýskumná činnosť v múzeách“. 
 
K bodu 3 
Ako prvá z hostí sa prítomným prihovorila riaditeľka odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie 
kultúrneho dedičstva (SKD)  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR), Mgr. Monika 
Lopušanová. Pozdravila prítomných a vyjadrila spokojnosť so spoluprácou SKD a ZMS. 

  Z Á P I S N I C A 
 

  z 23. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku,  

  ktoré sa konalo 16. apríla 2013 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 
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V krátkosti informovala, že materiál Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do 
roku 2018 bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky (č. 147 z 3. apríla 2013). Taktiež 
informovala o pripravovanom materiáli výkonnej rady UNESCO – Predbežná štúdia o technických, 
právnych a muzeologických aspektoch týkajúcich sa potreby prijatia normatívneho nástroja na 
ochranu a podporu múzeí a zbierok, ktorú zašle SKD v krátkom čase na pripomienky ZMS. Na 
záver zaželala prítomným úspešné rokovanie. 
 

Prihovoril sa aj zástupca Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG), II. místopředseda 
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. Pozdravil prítomných za seba, aj za predsedu AMG, PhDr. Luďka 
Beneše. Vyjadril potešenie nad spoluprácou ZMS a AMG a uviedol niektoré z ďalších možností, 
ako ju rozšíriť – napr. účasť slovenských zástupcov na konferencii Muzeum a změna. 
 

Prítomných pozdravila aj zástupkyňa banskobystrického samosprávneho kraja (BSK), Mgr. Anna 
Ťureková. Odovzdala pozdravy predsedu BSK, Ing. Vladimíra Maňku. Vo svojom krátkom 
príhovore vyjadrila nádej, že situácia v múzeách sa pre zamestnancov a zbierky zlepší. 
 

Mgr. Ivana Gallová, predsedníčka sekcie kultúry a životného prostredia Slovenského odborového 
zväzu verejnej správy a kultúry, upozorňovala najmä na význam komunikácie medzi múzeami 
a odborovým zväzom a vyzvala múzea k aktívnejšej spolupráci.  
 
K bodu 4 
Uskutočnilo sa odovzdanie pamätných listov a medailí ZMS za roky 2012 a 2013. Zoznam 
ocenených je Prílohou č. 1 tohto zápisu.  

 
K bodu 5 
Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ predniesla PhDr. Daniela Čambálová 
(Príloha č. 2). Konštatovala, že na VZ bolo prítomných 78 držiteľov platných mandátov, 
z celkových 154. Podľa čl. 6, ods. 4 Stanov ZMS a čl. 3, bod 2 Organizačného a rokovacieho 
poriadku ZMS 23. valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, keďže bola prítomná 
nadpolovičná väčšina mandátov. 
 
K bodu 6, 7  
VZ zobralo na vedomie: 

Správu o činnosti ZMS za obdobie od 22. VZ ZMS, predniesol PhDr. Hyross (Príloha č. 3). 
Správu o hospodárení ZMS za rok 2012, predniesla PhDr. Viera Praženicová (Príloha č. 6).  
Správu Revíznej komisie ZMS, predniesla PhDr. Praženicová (Príloha č. 7) 

 
K bodu 8 
Predseda ZMS prezentoval plán činnosti a rozpočet ZMS na obdobie do 24. VZ (Príloha č. 8 
a Príloha č. 9).   
 
K bodu 9 

Dotazník o aktuálnych problémoch členských múzeí ZMS  
PhDr. Marianna Janoštínová informovala o výsledkoch prieskumu – aktuálne problémy 
múzeí ZMS. Zhrnutie informácii o dotazníku bude zverejnené na webovej stránke ZMS.  

 
Projekt Predmet ako nositeľ príbehu  
O projekte, ktorý pripravuje ZMS, informovala PhDr. Zdenka Letenayová (Príloha č. 11).   

 
Aktivity ZMS 2013 
Noc múzeí (informoval PhDr. Hyross) – 18. 5. 2013. ZMS zabezpečí koordináciu podujatia 
(bez dotácií MK), zhromažďovanie informácií o programe múzeí a ich zverejnenie na 
stránke www.nocmuzei.sk, elektronickú distribúciu propagačných materiálov (minuloročný 
vizuál); mediálna podpora podujatia bude zabezpečená formou reklamných spotov v rádiu 
Expres, vysielaných od 4. 5. 2013 do 18. 5. 2013. ZMS odporúča použiť počas podujatia 
vlajku, ktorá bola distribuovaná do všetkých múzeí a galérií, ktoré sa k podujatiu pripojili v 
roku 2012.  
Festival slovenských múzeí (informovala Mgr. Zuzana Šullová) – 17. – 18. 6. 2013, 
Košice. Hostiteľom budú Slovenské technické múzeum a Východoslovenské múzeum. 
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Prvý deň festivalu bude spojený s odborným programom zameraným na prezentáciu 
aktivít prebiehajúcich v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry a 
prezentáciu víťazov súťaže Múzeum roka 2012, druhý deň sú naplánované obhliadky 
objektov, bilancia už realizovaných aktivít, prezentácie k projektu EHMK, špecifické 
skúsenosti múzeí s projektom a jeho prínos. (Podrobnejšie informácie o Noci múzeí 
a Festivale slovenských múzeí v Prílohe č. 11).   
Konferencia Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok (informovala 
Mgr. Eva Ševčíková) – september 2013, Bratislava. Cieľom je prezentácia zbierkových 
predmetov a výsledkov vedeckovýskumnej činnosti spojených s tematikou „muž a žena“, 
interpretácia danej problematiky prostredníctvom zbierkových predmetov z pohľadu 
rôznych vedných disciplín. Konferencia sa uskutoční s príspevkom z grantového systému 
MK SR. Informácie budú zasielané múzeám v priebehu mesiaca máj. 

 
Rôzne 
PhDr. Letenayová navrhla diskutovať o možnosti prehodnotiť štatút súťaže Múzeum roka 
– „znížiť“ kritériá súťaže vytvorením samostatných kategórií. 
 

Mgr. Lopušanová uznala znížený záujem múzeí o súťaž a informovala o zámere MK SR 
zmeniť štatút súťaže (po roku 2013). 
 

PhDr. Mičev navrhol, aby mohol podať návrh na Múzeum roka aj niekto iný, nie len 
múzeum samotné. 
 

PhDr. Gabriela Podušelová nepodporila návrh na zmenu štatútu súťaže Múzeum roka –
cena má múzeá inšpirovať a oceniť tie, ktoré dosahujú výsledky vo všetkých odborných 
činnostiach.  
Reagovala tiež na pripomienky PhDr. Janoštínovej k Výročným správam múzeí SR, ktoré 
pripravuje Slovenské národné múzeum – prípadná znížená informačná hodnota správ 
súvisí najmä s prístupom múzejníkov k ich vypĺňaniu. 

 
K bodu 10 
Uznesenie z 23. VZ ZMS predniesol PhDr. Stanislav Mičev (Príloha č. 12). Uznesenie bolo 
schválené VZ jednohlasne. 
 
Záver 
Predseda ZMS, PhDr. Hyross, poďakoval prítomným za ich účasť a aktivitu na VZ. Zároveň 

všetkých pozval na odbornú časť VZ – sympózium. 

 
 
V Bratislave, 6. 5. 2013    Mgr. Gabriela Kochanová, zapisovateľ 
 
 
Overil: Mgr. Tatiana Figurová  

  
 

Prílohy 
Príloha č. 1:  Zoznam ocenených 23. VZ ZMS 
Príloha č. 2:  Informácie o počte mandátov členských múzeí ZMS na 23. VZ ZMS 
Príloha č. 3:  Správa o činnosti ZMS za obdobie od 22. VZ ZMS  
Príloha č. 4:  Správa o činnosti Etnologickej sekcie ZMS  
Príloha č. 5:  Správa o činnosti Sekcie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS 
Príloha č. 6:  Správa o hospodárení ZMS za rok 2012  
Príloha č. 7:  Správa Revíznej komisie ZMS 
Príloha č. 8:  Plán činnosti do 24. VZ 
Príloha č. 9:  Rozpočet ZMS do 24. VZ  
Príloha č. 10:  Noc múzeí a galérií 2013, Festival múzeí Slovenska – informácie 
Príloha č. 11:  Projekt Predmet ako nositeľ príbehu 
Príloha č. 12:  Uznesenie z 23. VZ ZMS 


