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Zápis zo zasadnutia 

Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku,  

konaného 20. januára 2016 

 

Miesto konania: Banská Bystrica, Vzdelávacie centrum Múzea SNP 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

za Predstavenstvo: Bodorová, Demko, Hyross (predseda), Hradecký, Hupko, Kaczarová, 

Laincz, Letenayová, Mičev, Miľanová, Siposová, Zahradníková 

za Revíznu komisiu: Géczyová 

za sekretariát: Gallová 

ospravedlnení: Ferencová, Greschová, Janoštínová 

 

Program: 

1. otvorenie a privítanie 

2. kontrola úloh 

3. príprava výjazdového zasadnutia v Žilinskom samosprávnom kraji  

4. príprava 26. valného zhromaždenia ZMS 

5. Festival múzeí 2016  

6. príprava Rozpočtu ZMS na rok 2016  

7. členské preukazy ZMS na rok 2016 

8. rôzne 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1: 

Predseda ZMS P. Hyross po kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie Predstavenstva 

Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej iba P ZMS) a prítomným členom poprial všetko dobré do 

nového roka, mnoho pracovných i osobných úspechov a veľa chuti do práce na pôde ZMS. 

 

K bodu 2:   

Predseda P. Hyross vykonal kontrolu plnenia úloh zo zasadnutia P ZMS konaného 19. 11. 

2015: 

 Ú 18/2015 Kampaň Poklady slovenských múzeí 

Z: Hradecký 

- žiadosť o finančnú podporu projektu bola odoslaná na Úrad vlády SR, momentálne sa 

čaká na odpoveď, 

 Ú 20/2015 Vypracovanie pravidiel platby člen. príspevku a zásad hospodárenia 

Z: Géczyová 

- úloha splnená, Zásady hospodárenia ZMS ako interná smernica č. 1/2015 vstúpili do 

platnosti 1. 1. 2016, 

 Ú 24/2015 Web ZMS 

Z:  Hanko, Gallová  

- znenie zmluvy na vytvorenie webu s p. Šokom bolo pripravené do definitívnej podoby 

a zmluva 20. 1. 2016 podpísaná predsedom, 

 Ú 26/2015 Preukazy ZMS na obdobie rokov 2016 – 2021 

Z: Gallová 

- preukazy i známky sú vytlačené a pripravené na distribúciu, 

 Ú 31/2015 Výjazdové zasadnutie P ZMS v Žilinskom samosprávnom kraji 

Z: Hradecký 

- termín bol predbežne dohodnutý, podrobne bol tento bod predmetom rokovania 

samostatne, 
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 Ú 32/2015 Vypracovanie návrhu Pravidiel udeľovania ocenení ZMS: 
Z: Mičev 

- úloha nebola splnená, nový termín predloženia návrhu bol stanovený na 15. 2. 2016. 

 

K bodu 3: 

R. Hradecký informoval P ZMS o rokovaní s riaditeľmi múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja (ďalej iba ŽSK), ktorí uvítali zámer P ZMS uskutočniť 

v ŽSK výjazdové zasadnutie a prisľúbili účasť. Rovnako bol v tejto záležitosti kontaktovaný 

i Úrad ŽSK. Ako miesto konania boli ponúknuté priestory Považského múzea v Žiline 

(Budatínsky hrad v Žiline alebo Sobášny palác v Bytči). Termín konania zasadnutia bol 

predbežne dohodnutý na 17., resp. 18. februára 2016. 

P ZMS po krátkej diskusii schválilo rámcový program výjazdového zasadnutia: 

1. predstavenie činnosti ZMS a možnosti podielu jeho členov na jeho činnosti 

2. očakávania múzeí ŽSK od ZMS (jednotlivých múzeí i samotného zriaďovateľa) 

3. záujem ZMS o vstup Kysuckého múza v Čadci a Oravského múzea P. O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne do ZMS a otázka zotrvania Liptovského múzea 

v Ružomberku v ZMS 

4. rôzne. 

Ú 31/2015 Výjazdové zasadnutie P ZMS v Žilinskom samosprávnom kraji 
- odoslať list na Úrad ŽSK, adresovaný podpredsedovi ŽSK, Ing. Jozefovi Štrbovi so 

žiadosťou o uskutočnenie výjazdového zasadnutia, vrátane návrhu programu a termínov 

konania 

Z: Hradecký, Hyross 

T: 29. 1. 2016 

 

K bodu 4: 

P ZMS určilo termín konania Valného zhromaždenia ZMS (ďalej iba VZ) na stredu 20. apríla 

2016 s miestom konania v Kinosále Múzea SNP (historická budova – Kapitulská 23). 

Predrokovaný bol i program VZ: pôjde o riadne valné zhromaždenie, ktorého predmetom 

bude okrem štandardných bodov (správa o činnosti P ZMS, správa o hospodárení, plán 

činnosti, rozpočet) i schválenie nových Stanov ZMS. Definitívny program VZ, vrátane 

určenia zodpovedných členov P ZMS bude schválený v rámci internej časti výjazdového 

rokovania P ZMS v ŽSK. 

V zmysle Článku III Memoranda o spolupráci z roku 2014 sa po ukončení VZ uskutoční 

stretnutie P ZMS s ostatnými partnermi (Asociace muzeí a galerií ČR, Rada galérií ČR, Český 

výbor ICOM, Rada galérií Slovenska, Slovenský komitét ICOM), ktorého podrobnosti budú 

predmetom ďalších rokovaní. 

Ú 1/2016 Príprava 26. valného zhromaždenia ZMS 

- pripraviť návrhy možných tém na spoluprácu s partnermi v rámci Memoranda pri 

príležitosti roka 2018 (100. výročie vzniku ČSR a ukončenia 1. svetovej vojny) 
Z: členovia P ZMS  

T: 15. 2. 2016 

- rozoslať členským múzeám ZMS návrh znenia Stanov ZMS, ktoré budú na 26. VZ 

predmetom schvaľovania (s termínom zaslania pripomienok do 22. februára 2016) 

Z: Miľanová 

T: ihneď 

 

K bodu 5: 

D. Hupko z poverenia riaditeľa SNM-Múzea Červený Kameň v Častej informoval členov P 

ZMS o termíne Festivalu múzeí 2016, ktorý bol stanovený na 27. – 28. júna 2016. Tlmočil 

i požiadavku organizátorského múzea na finančný príspevok od ZMS na prípravu festivalu vo 

výške 1500 €, ktorú P ZMS vzalo na vedomie. Príspevok na organizovanie Festivalu múzeí 
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2015 bol pred Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni bol schválený vo výške 800 € – 

s rovnakou sumou možno počítať i v roku 2016. O jej navýšení je možné rokovať na základe 

preukázania očakávaných nákladov. 

Ú 2/2016 Príprava Festivalu múzeí 2016 

- pripraviť rámcový program podujatia s vyčíslením rozpočtových položiek 
Z: Hupko  

T: 15. 2. 2016 

 

K bodu 6: 
Hospodárka I. Gallová členov P ZMS informovala o aktuálnom stave na účte ZMS (2028,70 

€, z čoho je 660 € viazaných na tvorbu nového webu ZMS. P ZMS prerokovalo plánované 

podujatia a činnosti v roku 2016 a zaviazalo predsedníčku Revíznej komisie I. Géczyovú 

v spolupráci s hospodárkou I. Gallovou pripraviť návrh rozpočtu na rokovanie P ZMS v rámci 

internej časti výjazdového rokovania P ZMS v ŽSK. Okrem obvyklých výdavkových 

položiek rozpočtu neopomenúť ako samostatnú položku ani pripravované stretnutie s 

partnerskými organizáciami v rámci Memoranda, návrh a výrobu novej raznice na medaily 

ZMS a odbornú exkurziu. 

Ú 2/2016 Príprava návrhu Rozpočtu ZMS na rok 2016 

- pripraviť návrh rozpočtu podľa jednotlivých položiek 
Z: Géczyová, Gallová  

T: 15. 2. 2016 

 

K bodu 7: 

Hospodárka I. Gallová členov P ZMS informovala, že členské preukazy na roky 2016 – 2021 

sú pripravené na distribúciu. Členským múzeám budú rozosielané po vrátení podpísanej 

zmluvy v počte podľa mandátov členského múzea. Preukazy nad rámec počtu mandátov budú 

múzeám rozosielané na základe ich písomnej objednávky – manipulačný poplatok za vydanie 

takéhoto preukazu bol stanovený na 3 €/ks. Zmluvy, na základe ktorých budú múzeá povinné 

zaplatiť členský príspevok, budú rozosielané od 22. januára 2016. 

 

K bodu 8: 

V rámci bodu rôzne: 

- P ZMS sa zaoberalo návrhom Mgr. L. Jaduďovej z Múzea ľudovej umeleckej výroby v 

Stupave na zvolanie stretnutia zástupcov ZMS s Národným osvetovým centrom (NOC) s 

cieľom ujasniť práva a povinnosti múzeí a NOC vo vzťahu k projektu Slovakiana. P ZMS 

akceptovalo návrh S. Mičeva odložiť stretnutie na neskôr z dôvodu, aby malo NOC dostatok 

času na sprecizovanie svojich požiadaviek, ktoré majú byť predmetom zamýšľaného 

rokovania,  

 

- predseda ZMS zaviazal členov P ZMS na predkladanie návrhov tém na odbornú exkurziu 

v roku 2016: 

Ú 3/2016 Odborná exkurzia ZMS 

- predložiť návrhy tém 

Z: členovia P ZMS 

T: 15. 2. 2016, 

 

- predseda ZMS informoval o vyhlásení súťaže Múzeum roka 2016 s termínom predkladania 

prihlášok do 29. februára 2016 a P ZMS schválilo nominácie za ZMS členov odbornej poroty 

súťaže Múzeum roka 2016: E. Laincza (Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni), E. 

Zahradníkovú (SNM-Múzeá v Martine), S. Siposovú (SNM-Múzeum kultúry Maďarov na 

Slovensku) a D. Lesníka (Múzeum SNP) ako náhradníka, 

Ú 4/2016 Nominácie členov odbornej poroty súťaže Múzeum roka 2016 
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- pripraviť list s nomináciami členov za ZMS 

Z: Kaczarová  

T: do 10. 2. 2016, 

 

- P ZMS prerokovalo výzvu na podávanie nominácií na členstvo v odborných komisiách 

Fondu na podporu umenia pre program „6 – Pamäťové a fondové inštitúcie“ s členstvom na 

obdobie 2 rokov. P ZMS schválilo nasledovné nominácie: na návrh S. Mičeva PhDr. P. 

Marákyho a na návrh Ľ. Miľanovej PhDr. Ž. Šípkovú, ako náhradníkov PhDr. Evu Králikovú, 

PhDr. K. Babičovú a prof. P. Tišliara, 

Ú 5/2016 Nominácie na členstvo v odborných komisiách Fondu na podporu umenia 

- pripraviť list s nomináciami členov za ZMS 

Z: Miľanová, Hyross 

T: ihneď, 

 

- zaviazalo predsedu P. Hyrossa na návrh R. Hradeckého vyvolať stretnutie s riaditeľom 

Fondu na podporu umenia v záležitosti skrátenia termínov na podávanie žiadostí tak, aby 

múzeá neboli vzhľadom na neskoré poskytnutie finančných prostriedkov v časovom strese 

z dôvodu nutnosti ich vyčerpania do konca aktuálneho kalendárneho roka a požiadať ho o  

zriadenie avizovaných poradných orgánov pre program „6 – Pamäťové a fondové inštitúcie“, 

 

- vzalo na vedomie žiadosť Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti  ZMS 

o príspevok na činnosť vo výške 700 €, z ktorého budú hradené náklady, spojené 

s organizovaním podujatí komisie. Rozhodnutie o pridelení príspevku P ZMS odložilo – bude 

o ňom rozhodnuté v súvislosti s príspevkami na činnosť ostatných odborných komisií ZMS 

a žiadosťou Východoslovenského múzea o príspevok v rámci internej časti výjazdového 

rokovania P ZMS v ŽSK, 

 

- P ZMS poverilo D. Hupka dokončením pripomienkového konania Registratúrneho poriadku 

ZMS a jeho predložením na schválenie P ZMS, 

Ú 6/2016 Schválenie Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu ZMS 

- po dokončení pripomienkového konania predložiť dokumenty na rokovanie P ZMS 

Z: Hupko 

T: 15. 2. 2016, 

 

- členovia P ZMS vzali na vedomie, že miesto manažéra ZMS je po odchode A. Jamrichovej 

stále neobsadené. Predseda vyzval členov P ZMS k navrhovaniu vhodných kandidátov, 

 

- zaviazalo I. Kaczarovu osloviť Dr. Vášáryovú zo Slovenského národného múzea s dopytom, 

v akom štádiu je príprava stretnutia ZMS a SNM o Noci múzeí 2016, rovnako s otázkou 

technického zabezpečenia a podielu na príprave podujatia i Radu galérií Slovenska, 

Ú 7/2016 Noc múzeí 2016 

- zistiť stav príprav stretnutia k Noci múzeí 2016 so SNM 

Z: Kaczarová 

T: ihneď 

- vyvolať stretnutie s Radou galérií Slovenska 

Z: Kaczarová 

T: do 15. 2. 2016, 

 

- S. Mičev informoval o ponuke zapožičania dvoch panelových výstav – „Vojna v Pacifiku“ 

a „Arménska genodíca“ – cca 40 fotografií v klipoch 70 x 110 cm. K ponuke pripraví 

písomnú informáciu, ktorá bude mailom rozposlaná členským múzeám ZMS, 
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- S. Mičev informoval o možnosti podávať návrhy na digitalizáciu zbierkových predmetov 

v rámci udržateľnosti projektu Digitálne múzeum, pričom Digitalizačné centrum bude 

poskytovať zľavy vo výške 60 % – ceny za konzervovanie/reštaurovanie a digitalizáciu budú 

zahŕňať len hodnotu použitého materiálu a mzdy personálu. V tejto fáze projektu sa môžu 

prihlásiť i múzea, ktoré neboli zapojené do digitalizačnej kampane. Návrhy možno posielať 

priamo na sekretariát Múzea SNP. 

 

V Trnave 24. januára 2016. 

 

Zapísal:  

Daniel Hupko     

 

Overil:  

Peter Hyross, v. r.  

 


