
Zápisnica z rokovania 

 Rady Zväzu múzeí  Slovenska (RZMS) 

 dňa 29. 2. 2012 v Banskej Bystrici 

 

Prítomní: P. Hyross, S. Mičev, Z. Šullová, G. Kochanová,  Ľ. Miľanová 

Program:  Kontrola  plnenia úloh 

  Príprava 22. VZ  ZMS a kompletizácia agendy  ZMS 

  Rôzne 

 

Rokovanie  Rady ZMS viedol  predseda P. Hyross, ktorý privítal prítomných a program  upravil  

podľa  vlastnej postupnosti.   

I. Rôzne  

1. Predseda P. Hyross informoval členov Rady o liste z MK SR, ktoré žiada, aby  ZMS  

nominoval svojho zástupcu do komisie na otváranie obálok s nomináciami na Múzeum roka. 

Zároveň predniesol svoj návrh, aby  ZMS  zastupovala G. Kochanová, s čím ostatní členovia 

Rady súhlasili. 

 

2. Rada ZMS odporučila zrealizovať najbližšie zasadanie P ZMS, posledné pred 22. VZ  dňa 14. 

3. 2012 o 10,30 v Múzeu SNP  B. Bystrica. 

 

3. Predseda P. Hyross poveril  Z. Šullovú rozposlať  všetkým múzeám výzvu na predloženie 

nominácií k udeleniu Ceny A. Kmeťa.  

T: do 5. 3. 2012 

 

4. Na návrh predsedu Hyrossa  Rada doporučuje poslať každý zápis z Rady a Predstavenstva 

ZMS najskôr na pripomienkovanie všetkým členom (Rady alebo Predstavenstva), ktorí by 

najneskôr do dvoch dní mali zareagovať. Po tomto termíne  sa zápis zverejní na webe ZMS. 

    

5. Predseda Hyross prečítal email od A. Jamrichovej , ktorý  informoval o zmenách  v Odbornej 

sekcii (OS)  pre vzdelávanie a výchovu múzeí ZMS. Od 13. 2. 2012 je jej  predsedom  D. 

Hrdý z Riaditeľstva  SNM a tajomníčkou je J. Hutťanová z HM SNM. 

 

6. Rada ZMS navrhuje Predstavenstvu ZMS informovať predsedov OS o možnosti zúčastňovať 

sa v prípade potreby a záujmu zasadaní PZMS. Z toho dôvodu doporučuje  posielať im v kópii 

 pozvánky na zasadania  P ZMS. Rada zároveň vyjadrila očakávanie väčšej aktivity zo strany 

odborných sekcií smerom k P ZMS. 

 

7. Predseda Hyross  informoval RZMS o rokovaní s p. Svetlánskou (právničkou SNM) 

o možnosti individuálneho  členstva  v ZMS a jeho iných formách  fungovania.  Zopakoval jej 

vyjadrenie, že individuálne členstvo je v stanovách ZMS vylúčené a nedoporučuje ani čestné 



členstvo. Predseda navrhol otvoriť tento problém na 22. VZ ZMS a vyvolať širokú diskusiu , 

ktorá by prebrala všetky možnosti a podoby zmeny stanov ZMS s ich výhodami i nevýhodami  

(napr. aj dvojkomorový systém). 

 

8. Predseda Hyross informoval o stretnutí s riaditeľkou SNG p. Kusou, ktoré inicioval so snahou 

poznať jej názor na možnosť aktívnejšej spolupráce ZMS a Rady galérií. Riaditeľka SNG 

prisľúbila podporu a spoluprácu pri koordinácii rokovaní s Radou galérií. 

        

9. Rada prerokovala pripravený list G. Kochanovej – ponuka múzeám na členstvo v ZMS 

(Ú1/2012 z 25. 1. 2012). Predseda Hyross ho doporučil rozšíriť údajom o členskom príspevku  

-  4 ,-€ na zamestnanca na základe stavu zamestnancov múzea k 31.12.2011 a poslať ho aj 

múzeám, ktoré požiadali o vystúpenie zo ZMS v minulom roku . Zároveň navrhol dať tento 

list na vedomie aj ich predsedovi VÚC a odboru kultúry VÚC. 

 

10. V súvislosti s predchádzajúcim bodom predseda informoval o stretnutí s riaditeľom jedného 

z troch vystupujúcich  múzeí  - riaditeľom  Považského múzea p. Schubertom  (k bodu  2 

z PZMS dňa 15. 11. 2011 – Tri múzeá vystupujúce zo ZMS), ktorý trvá na uvedenom 

stanovisku.  

 

11. Podpredsedníčka ZMS Z. Šullová informovala o liste p. Šoku, o jeho cenovej ponuke  na 

zabezpečenie webovej stránky pre Noc múzeí a galérií a zároveň na redesign  webu ZMS.  

Predseda navrhol pozvať p. Šoku na stretnutie pred najbližším zasadnutím  PZMS 14. 3. 2012 

o 10, 00 hod.  Poveril  Z. Šullovú, aby s týmto návrhom oslovila p. Šoku, ktorý by mal 

odprezentovať aj grafický návrh. 

 

12. Rada ZMS skonštatovala, že na výjazdové  rokovanie PZMS budú vždy pozvané všetky 

členské múzeá ZMS v príslušnom regióne (reakcia na email P. Marákyho riaditeľa STM – 

MD Bratislava). 

 

 

 

II. Kontrola úloh  

13. Rada prebrala  úlohy z posledného  P ZMS. K niektorým aktuálnym úlohám sa členovia Rady 

vyjadrili už v predchádzajúcej časti Rôzne. Predseda Hyross znova zopakoval svoj návrh 

zaradiť do programu najbližšieho VZ bod: Nové stanovy a nová právna forma ZMS. 

 

14. Rada navrhla distribúciu Máp múzeí priebežne (prevzatie členmi PZMS pre svoje múzeá) 

a počas 22. VZ ZMS podľa mandátov múzeí. Na každý mandát vychádza 90 ks máp. Prípravu 

a rozdelenie máp pre jednotlivé múzeá zabezpečí I. Gallová a Ľ. Miľanová. 

 

15. Rada prerokovala prípravu podujatia Noci múzeí a galérií, informovala o stretnutí štyroch 

múzeí v Bratislave a o spoločnej propagácii múzeí ZMS. Na MK SR bude tlačová konferencia 

k podujatiu, kde budú poskytnuté informácie aj o aktivitách ostatných múzeí. Koordinátorom 

pre bratislavské múzeá je SNM (A. Šturmankin). Cieľom zostáva  spoločná propagácia 

všetkých múzeí, ktoré sa zapoja do tohto podujatia (tlačoviny, web, vlajky...). Potrebné počty 

týchto materiálov majú múzeá nahlásiť do 15. 3. 2012.  

 



16. Z. Šullová navrhla, že je potrebné požiadať koordinátora pre Noc múzeí v rámci Európy 

o použitie loga Noci múzeí na území Slovenska. 

Z: Šullová  

T: ihneď    

 

III. Príprava 22. VZ ZMS a kompletizácia agendy  

  

17. Rada navrhla body programu VZ:  

1. Návrh novej právnej formy ZMS   Z: Hyross   T: k termínu odosielania pozvánok (26.3. - 

30. 3. 2012) 

2. Správa o hospodárení   Z: Gállová  

3. Správa revíznej komisie Z: Praženicová 

4. Príspevok zástupcu MK SR (granty, Stratégia rozvoja múzeí a galérií do roku 2011 – 

vyhodnotenie) 

5. Príspevok zástupcu SNM  (informácia o priebehu projektu Múzeá tretej generácie) 

6. Informácia o stave digitalizácie v múzeách SR Z: Mičev 

7.  Správa PZMS Z: Hyross 

8. Plán činnosti a rozpočet ZMS do 22. VZ  

9. Predstavenie zástupcov odborového zväzu 

 

18. Rada predkladá  P ZMS  návrh neudeľovať na 22. VZ ZMS Ceny ZMS. Najbližšie udelenie 

cien by sa malo uskutočniť až v roku 2013, a to za rok 2012.  

 

19. Rada pripomína, že zverejňovanie  materiálov  ZMS  prostredníctvom web stránky ZMS má 

na starosti Z. Šullová, ktorá zodpovedá aj za ďalšie zverejňovanie materiálov napr. na stránke 

www.muzeum.sk. 

 

20. Členovia Rady sa zoznámili s agendou ZMS uloženou na sekretariáte a navrhli  

doplnenie, podpísanie  a zoradenie materiálov (zápisnice, prezenčná dokumentácia, 

dokumentácia  k 21. VZ ZMS), ktoré zastávajú v agende ZMS na jeho sekretariáte. 

Z: Gallová, Miľanová 

T: 31. 3. 2012 

     

V Banskej Bystrici, dňa 29. 2. 2011 

Zapísala: Ľubica Miľanová  


