
Z á p i s  
 

z riadneho  18. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku ,  
konaného dňa 16. októbra 2008 v Banskej Bystrici 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1. Otvorenie, voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií  
                            a overovateľov zápisu 
  2. Odovzdanie pamätných listov a medailí ZMS 
  3. Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti valného 

     zhromaždenia   
4. Správa Predstavenstva ZMS o činnosti a hospodárení Zväzu od 17. Valného  
     zhromaždenia 
5. Správa revíznej komisie  
6. Voľby Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS 
7. Príhovory hostí 
8. Rámcový program a rozpočet ZMS do 19. Valného zhromaždenia 
9. Stanovy ZMS 

                      10. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov ZMS 
            11. Voľby predsedu a podpredsedov ZMS, voľby predsedu Revíznej komisie  
        ZMS  
                      12. Diskusia 
           13. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb funkcionárov ZMS 
                      14. Uznesenie z 18. Valného zhromaždenia ZMS 
 
1.Valné zhromaždenie otvorila predsedníčka ZMS Mgr. Marta Janovíčková. Ďalšiu časť    
    rokovania viedla Ž. Šípková, tajomníčka ZMS,  ktorá privítala prítomných i  
    oficiálnych hostí zasadnutia –  p. Bancíka, riaditeľa Regionálnej kancelárie prezidenta  
    Slovenskej republiky, Mgr. Katarínu Kamenskú, štátnu radkyňu Ministerstva kultúry SR,  
    Doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD a PhDr. P. Marákyho, gen. riaditeľa SNM 

        
V ďalšom bode programu rokovania bolo schválené pracovné predsedníctvo v zložení   
Mgr. Janovíčková,  Ž. Šípková, Mgr. Babičová  a nasledovné pracovné komisie: 
-   Mandátová  a volebná komisia v zložení  PhDr. Géczyová, PhDr. Hábl, PhDr.Sklenka  
 -  Návrhová komisia v zložení PhDr. Drugová, PhDr. Zelinová, PhDr. Pollák  
 -  overovatelia Ing. Krempaská a Mgr. Weiss  

      - skrutátori PhDr. Praženicová, p. Somr.   
    Následne sa pracovné predsedníctvo  a pracovné komisie ujali svojich povinností. 
 
2. Pamätné listy a medaily ZMS odovzdali oceneným predsedníčka ZMS Mgr. Janovíčková,  
    PhDr. Babičová a zástupkyňa MK SR Mgr. Kamenská 
    (zoznam ocenených je prílohou č. 1. zápisu) 
 
3. Správu volebnej a mandátovej komisie, z ktorej  vyplynulo, že  VZ ZMS je  
    uznášaniaschopné a môže pokračovať v odsúhlasenom programe, prijímať závery , ukladať  
    úlohy  a zvoliť Predstavenstvo ZMS a Revíznu komisiu ZMS, predniesla jej predsedníčka  
    PhDr. Géczyová.  
 
4. Správu Predstavenstva ZMS o činnosti Zväzu od 17. Valného zhromaždenia   



    predniesla predsedníčka ZMS Mgr. Janovíčková (správa je prílohou č. 2  zápisu).  
    Správu o hospodárení ZMS predniesla hospodárka ZMS Mgr. Gallová (správa je  
    prílohou č. 3 zápisu) 
5. Správu revíznej komisie ZMS predniesol jej predseda Mgr. Weiss (správa je prílohou č. 4 
    zápisu) 
6. Voľby Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS.  
   O členstvo v Predstavenstve ZMS    sa uchádzalo 24 kandidátov, ktorých mená boli  
   zverejnené na www stránke ZMS. Z pléna bol ako 25. kandidát navrhnutý Mgr. Branislav  
   Rezník (SNM ). O členstvo v revíznej komisii sa uchádzali 4 kandidáti,  ktorých mená boli  
   taktiež zverejnené, z pléna boli navrhnuté ďalšie 2 kandidátky – PhDr. Halmová (SNM –  
   múzeá v Martine a Mgr. Babičová (Trenčianske múzeum).  
 
7. Príhovory hostí:  
 - Miroslav Bancík, riaditeľ Regionálnej kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici prečítal  
   pozdravný list prezidenta SR Ivana Gašparoviča, v ktorom ocenil prácu Zväzu múzeí na  
   Slovensku i  jednotlivých múzeí, ktorých exponáty tvoria most medzi minulosťou a  
   prítomnosťou a ktorých činnosť je v tomto smere nenahraditeľná 
- Mgr. Katarína Kamenská, štátna radkyňa MK SR. Ospravedlnila neúčasť riaditeľa sekcie  
   kultúrneho dedičstva PhDr. Šimuniča z dôvodu zahraničnej služobnej cesty a informovala o  
   pripravovaných zásadných materiáloch, akými sú Zákon o múzeách, galériách a ochrane  
   predmetov kultúrnej hodnoty a Zákon o vývoze a dovoze kultúrneho tovaru, vzhľadom    

k tomu, že t.č. platný  Zákon o múzeách a galériách č. 115 z r.1998 prestal byť po 
opakovaných úpravách  konzistentný. 

   Nový zákon má záujem riešiť o.i. okolnosti zápisu múzeí do Registra  múzeí  
   MK SR, kodifikáciu povinnosti múzeí pri evidencii zbierok v elektronickej verzii, Riešenie  
   správy legálne získaných archeologických  nálezov. Zákon o vývoze a dovoze kultúrneho 

tovaru  by mal riešiť aj problém  poskytovania štátnej záruky pri zapožičiavaní výstav  
európskej hodnoty   (poskytovanie  dotácií a náhrady škôd, ktoré môžu  vzniknúť pri 
prezentácii takýchto  predmetov)  a povinnosti predajcov kultúrneho tovaru viesť evidenciu 
predmetov kultúrnej hodnoty  (starožitníctva, aukčné spoločnosti). 

   Osobitnú pozornosť venovala informácii o grantovom   
   systéme MK SR pre rok 2009, pričom upozornila  na program č. 2, týkajúci sa pamäťových  
   inštitúcií a okolnosti a náležitosti, ktoré s ním súvisia.  
-  PhDr. P.Maráky, gen. riaditeľ SNM: poďakoval doterajšej predsedníčke, podpredsedníčkam  
   a celému P ZMS za činnosť a za spoluprácu, osobitne  2 oblastiach:  - časopis Múzeum  
   a celoplošne organizované podujatie Noc múzeí, pričom pri oboch očakáva pokračovanie  
   spolupráce  
-  RNDr. Pavlarčík, Múzeum TANAPu, tlmočil prítomným pozdrav od riaditeľa TANAPu , 
    Ing.. Petra Lišku. Konštatoval, že súčasná situácie nie je pre múzeá práve priaznivá, no je  
    nutné, aby sme sami hľadali riešenia. Zároveň prítomných pozval na prehliadku expozícií  
    Múzea TANAPu.    
 
8. Rámcový program a rozpočet ZMS do 19. Valného zhromaždenia predniesol PhDr. J. Dano 
    (programu je prílohou č. 5 zápisu, rozpočet je prílohou č. 6 zápisu) 
 
9. Stanovy ZMS – text Stanov ZMS, bol zverejnený na stránkach ZMS. Predsedníčka ZMS  
    Mgr. Janovíčková priblížila dôvody a ciele ich novelizácie podrobne komentovala  
    jednotlivé body Stanov, ktoré boli predmetom novelizácie a pripomienky zaslané  
    jednotlivými členskými múzeami.  
 



10. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov ZMS 
    Správu predniesla PhDr. I. Géczyová, predsedníčka volebnej a mandátovej komisie. Pre  
    voľbu členov predstavenstva ZMS  bolo odovzdaných 95 hlasovacích lístkov, z ktorých  
    bolo 93 platných.    
 

 Podľa platných stanov ZMS sa členmi Predstavenstva ZMS stáva 13 kandidátov 
s najvyšším počtom hlasov. 
1. Janovičková, Marta, Mgr. 
2. Weiss, Ján, Mgr. 
3. Zelinová, Hana, PhDr. 
4. Drugová, Zuzana, PhDr. 
5. Csütörtöky, Jozef, RNDr. 
6. Dano, Ján, PhDr. 
7. Krempaská, Zuzana, Ing. 
8. Maráky, Peter, PhDr. 
9. Drahošová, Viera, PhDr. 
10. Hyross, Peter, PhDr. 
11. Šullová, Zuzana, Mgr. 
12. Majchrovičová, Viera, Mgr. 
13. Sombathyová, Magdaléna, Ing. 

 
     Ďalší v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

Klíma, Ladislav, Ing. 
Čambálová, Daniela, PhDr. 
Klapáčová, Gabriela,  
Rezník, Branislav, Mgr. 
Marcinčinová, Zuzana, Mgr. 
Holienčinová Renáta, Mgr. 
Varga, Branislav, Mgr. 
Pintér, Theodor, Ing. 
Hronec, Vladimír, PhDr. 
Lukáčová, Marcela, Mgr. 
Surý, Tomáš, PhDr., ArtD. 
Urdová, Sylvia, Mgr. 

 
     Pre voľbu členov do Revíznej komisie ZMS bolo odovzdaných 94 hlasovacích lístkov,  
     z ktorých bolo 92 platných. 
 
      Podľa platných stanov ZMS sa členmi Revíznej komisie ZMS stávajú 3 kandidáti      
     s najvyšším počtom dosiahnutých hlasov: 

1. Praženicová, Viera, PhDr. 
2. Babičová, Katarína, Mgr. 
3. Konečná, Mária, PhDr. 

 
    Ďalší v poradí podľa počtu získaných hlasov: 
     B. Šmotláková, PhDr. 
     M. Halmová,  PhDr. 
      
 
11. Voľby predsedu a podpredsedov ZMS, voľby predsedu Revíznej komisie ZMS.  



    Na funkciu predsedníčky z kandidátov zvolených do Predstavenstva ZMS kandidovala  
    Mgr. Marta Janovíčková, o funkcie podpredsedov sa spomedzi kandidátov zvolených do 
    Predstavenstva ZMS  uchádzali  Ing. J. Csutörtöky, CSc. , PhDr. J. Dano a PhDr. H.  
    Zelinová. Z pléna bola navrhnutá ďalšia kandidátka Ing. Zuzana Šullová. Na funkciu  
    predsedníčky Revíznej komisie ZMS zo zvolených členov revíznej komisie kandidovala  
    PhDr. Viera Praženicová.  
 
12. Diskusia 
- doc. PhDr. D. Katuščák, PhD., riaditeľ Slovenskej národnej knižnice: návrh formalizovať  
  dohodu o spolupráci sektoru múzeí a sektoru knižníc vzhľadom na nutnosť riešenia  
  zhodných problémov i na fakt, že súčasťou múzeí sú i knižné fondy a súčasťou knižníc sú  
  literárne múzeá. Túto dohodu je žiadúce vypracovať za účelom koordinácie   stanovenia  
  priorít v rámci ochrany kultúrneho dedičstva a formulovaní požiadaviek na financie zo  
  štrukturálnych fondov.  
  Za ďalšiu oblasť spolupráce považuje výskum a vývoj, ktorý je v súčasnej praxi  
  a podmienkach súčasnej existencie podhodnotený.  
- Mgr. Jurkovič, SNM: MK SR odsúhlasilo financovanie nástrojov na katalogizáciu  
  zbierkových predmetov (katalogizačný modul ESEZ 4 G). V zmysle tejto informácie 
  odporúča  jednotlivým múzeám ukončiť doteraz platné zmluvy, pretože SNM umožní  
  využívať služby systému ESEZ on line. V priebehu mesiaca november by MK SR malo  
  zrealizovať konferenciu, kde bude katalogizačný modul prezentovaný a odovzdaný do  
  používania.  
- PhDr. Maráky, SNM: momentálna situácia múzeí je po prijatí Stratégie   rozvoja múzeí  
  a galérií do roku 2013 priaznivá pre formulovanie úloh. Na realizovanie spracovanej  vízie je  
  aktuálny prísun  financií z Ministerstva  financií SR. V tomto smere vidí úlohu ZMS  
  intervenovať u príslušných zriaďovateľov múzeí mimo rezortu Ministerstva kultúry vo veci  
  zabezpečenia financií pre naplnenie štandardných činností  múzeí.  
  - Myšlienka spolupráce fondových inštitúcií je vítaná, príkladom môže byť  Rada   múzeí,  
  knižníc a archívov vo Veľkej  Británii (MLA Council) 
  - SNM t.č. pracuje na národnom projekte vzdelávania  pracovníkov múzeí   
- Ing. Labanič, Slovenské technické múzeum Košice: je potrebné hľadať  
  možnosti na stretávanie pracovníkov múzeí a vôbec zlepšiť ich vzájomné kontakty 
- Mgr. Majchrovičová, SNM : časopis Múzeum pripravuje viaceré zmeny obsahovej 
štruktúry,  
  o.i.  bude obsahovať viac metodiky a jednotlivé čísla budú mať určenú nosnú tému. Je  
  žiadúce, aby  k tomuto zámeru a k obsahu časopisu vôbec prebehla čo najširšia diskusia, ku  
  ktorej prítomných vyzvala. 
- PhDr. Bárdiová, ŠVK – Literárne múzeum B. Bystrica: je potešiteľné, že ZMS získava na  
  význame a je všeobecne akceptovaný, zároveň víta perspektívu jeho čiastočnej profesio -    
  nalizácie. Spolupráca pamäťových inštitúcií a ich asociácií je perspektívne dobrá, no  ZMS  
  by nemalo prísť o  autonómiu.  
   - ďakuje ZMS, osobitne jeho predsedníčke Mgr. Janovíčkovej, podpredsedníčke PhDr.  
  Géczyovej a tajomníčke Ž. Šípkovej za odvedenú  prácu a praje veľa úspechov aj novému  
  predstavenstvu.  
  - na konto stanov žiada  zosúladiť  bod venovaný činnosti komisií a sekcií (komisia na  
  územnom princípe) so stanovami ako celkom, pretože v tomto bode nepovažuje ich znenie  
  za optimálne.  
 -  vo veci vedy a výskumu je aktuálnou otázkou možnosť získania akreditácie múzea a tým  
 prístupu k  ďalším grantom.  
 - víta nádej na digitalizáciu písomných a knižničných dokumentov a upozorňuje na problém  



 audionosičov  - optimálne by bolo zriadenie pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou  
 zameraného na túto oblasť. 
-Doc. D. Katuščák, PhD.: t.č. je opäť možné požiadať Ministerstvo školstva o akreditáciu a po  
 jej získaní sa uchádzať o financie z grantového systému určeného na vedu a výskum.  
  - na konto digitalizácie audionosičov: je reálny predpoklad zriadenia takéhoto    
 špecializovaného pracoviska, tohto času je nutné urýchlene riešiť lokalizáciu 5  
 špecializovaných digitalizačných pracovísk, finančne krytých zo štrukturálnych fondov, no  
 podmienkou je ich umiestnenie mimo Bratislavy, čo vyplýva zo skutočnosti, že tieto financie 
 sú prideľované jednotlivým krajom.  
-PhDr. P. Maráky: podmienky na udelenie akreditácie pracoviska boli zmenené, podmienkou 
 Pridelenia financií z grantovej schémy pre vedu a výskum je kvalitné vedecké zázemie  
 pracoviska, s čím súvisí nutnosť kvalifikačného rastu pracovníkov múzeí.   
-Mgr. J. Jurkovič: múzeí sa téma digitalizácie týka hlavne v oblasti digitalizácie 3D objektov.  
 Do konca roka 2008 bude MK SR formou dotazníka realizovať podrobnú analýzu 3 D  
 objektov v múzejných zbierkach. Na dotazník MK SR bude potrebné reagovať čo  
 najzodpovednejšie, pretože z jeho výsledkov vyplynie finančný objem na digitalizáciu  
 vyčlenený.  
- mgr. Janovíčková (reakcia na pripomienku dr. Bárdiovej k obsahu Stanov ZMS): následne  
 po schválení Stanov ZMS bude spracovaný rokovací poriadok sekcií a komisií pri ZMS 
-Mgr. B. Rezník, SNM: v súčasnosti sa menia legislatívne princípy financovania múzeí.  
 V tomto zmysle sú ako ďalšie zdroje financií aktuálne aj Regionálny operačný program  
 a štrukturálne fondy, z čoho vyplýva predpoklad kvalitatívnej zmeny slovenského  
 múzejníctva, na ktorú je potrebné byť pripravený. V tomto smere v činnosti ZMS považuje  
 za priority prácu odborných sekcií a profesionalizáciu aspoň jednej pracovnej sily, vzhľadom   
 k čomu vníma ako jediné reálne miesto pre sídlo ZMS mesto Bratislavu.  
Ing. Ondrej Chabada, Múzeum Spiša, Sp. N. Ves: : Čo viedlo MK SR zvýšiť % 
spolufinancovania projektov z 5 % na 30 %, keď už doterajší stav bol pre múzeá problémom? 
Problém je navyše aj v praxi, že pred podaním projektu je potrebný  súhlas VUC , ktorý 
rozhodne, ktorý projekt bude kofinancovať.  To znamená, že  projekty sa pred podaním na 
MK  SR musia najprv odoslať na VÚC, ktorý určí  ktoré (napríklad z piatich dva ) podporí a 
bude kofinancovať podľa svojich priorít a množstva fin. prostriedkov,  ktoré má k dispozícii.  
- mgr. Kamenská: bolo to rozhodnutie vedenia MK SR 
-PhDr. Bárdiová: sídlo Zväzu múzeí v Banskej Bystrici nebolo zvolené náhodne, operatívna  
 spolupráca s centrálnymi orgánmi je možná prostredníctvom predsedníčky ZMS, pôsobiacej  
 v Bratislave 
-PhDr. J. Dano, Tekovské múzeum Levice: práve z dôvodu operatívnosti čo do kontaktov s 
  centrálnymi orgánmi bola v rámci  stanov ZMS zriadená ako nový orgán Rada ZMS 
- mgr. Janovíčková: prítomnosť v Bratislave je pre prácu v ZMS výhodou, Banská Bystrica 
môže zostať ako miesto konania Valných zhromaždení ZMS i zasadaní Predstavenstva 
z hľadiska lepšej dostupnosti pre členov  ZMS  
 
13.Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb funkcionárov ZMS 

 
 Správu o výsledku volieb predniesla predsedníčka volebnej a mandátovej komisie PhDr. 
 Géczyová: Kandidátka na funkciu predsedníčky Mgr. Janovíčková získala z 85  
 odovzdaných hlasovacích lístkov 78 hlasov a bola zvolená do funkcie predsedníčky ZMS.  
 Do funkcie podpredsedu ZMS boli zvolené : PhDr. Hana Zelinová ako 1. podpredsedníčka  
 a Ing. Zuzana Šullová ako 2. podpredsedníčka.  
 Do funkcie predsedníčky revíznej komisie bola zvolená PhDr. Viera Praženicová.  
 



14. Uznesenie z 18. Valného zhromaždenia ZMS 
 
Vzhľadom k tomu, že v diskusii odznela požiadavka na zmenu sídla ZMS v prospech 
Bratislavy, delegáti osobitne  hlasovali o uvedenom návrhu zmeny stanov. Za zmenu sídla 
hlasovalo 14 delegátov, proti zmene 28 delegátov a 4 sa zdržali hlasovania. Následne 
hlasovali delegáti o návrhu Stanov ZMS v znení, v akom boli pred konaním VZ ZMS 
zverejnené. Stanovy boli nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov schválené. (Stanovy sú 
prílohou č. 7 zápisu) 
 
Uznesenie z 18. Valného zhromaždenia ZMS prijali prítomní väčšinou hlasov. (uznesenie je  
prílohou č. 8 zápisu) 
 
 
15. Na záver Mgr. Babičová poďakovala prítomným za účasť na 18. VZ ZMS a popriala im  
 úspechy v ďalšej činnosti.  
 
 
 
 
V Martine 17. 10. 2008  
Zapísala: H. Zelinová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


