
Zápis 

z rokovania  Rady ZMS dňa 6. 11. 2012 

v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 

 

Prítomní:  Hyross, Šullová, Kochanová, Mičev, Miľanová 

Prizvaní:  Janoštínová, Letenayová, Ševčíková 

 

Program: 

1. Konferencia Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. Storočia na Slovensku – 

vyhodnotenie 

2. Nostalgia 2012 

3. Príprava porady riaditeľov 

4. Rôzne 

 

 Členov Rady ZMS a prizvaných privítal predseda Peter Hyross, ktorý viedol celé 

rokovanie.  

 

1. Konferencia Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na Slovensku – 

vyhodnotenie 

Na úvod  Hyross poďakoval za celkovú realizáciu konferencie, ktorá mala pozitívne ohlasy. 

Vyzdvihol dobrú atmosféru a kvalitnú úroveň  organizačného zabezpečenia vrátane prípravy 

zborníka.  

Ú 13/2012 a Ú 15/2012 : Vyúčtovať konferenciu podľa grantovej schémy na základe 

podkladov od Janoštínovej a Letenayovej.  

       T: 31. 12. 2012  Z: Gallová  

Šullová upozornila na potrebu obšírnejšej informácie pre vecné vyhodnotenie konferencie. 

Rada sa dohodla , že informáciu o konferencii pre časopis Múzeum zahrnie do svojho 

príspevku o činnosti ZMS v roku 2012 predseda ZMS P. Hyross.   

 

2. Veľtrh Artexpo Nostalgia 2012 , 6. – 9. 12. v Bratislave 



Hyross prečítal list, ktorý dostal od organizátorov Nostalgie, v ktorom sa ZMS uvádza 

ako gestor jedného z prezentačných celkov. Vzhľadom k nedostatku informácií 

o veľtrhu navrhol stretnutie s hlavným organizátorom. 

    

      T: ihneď  Z: Hyross 

 

Niektorí členovia Rady i prizvaní spomenuli, že dostali v prvej fáze  akýsi informačný 

list o pripravovanom podujatí , ale najmä z nedostatku financií   potrebných 

k zabezpečeniu prezentácie múzea naň nereagovali.  

 

3. Porada riaditeľov 

Ú 9/2011:  Zvolať poradu riaditeľov členských múzeí ZMS.  

 

Témy porady:  

1. Legislatívne zmeny ( autorský zákon, grantový systém, novelizácia zákona o múzeách 

a galériách) a príprava stratégie rozvoja múzeí  2013 - 2018  

2. Digitalizácia v múzeách  (aktuálny stav)  

3. Aktuálne problémy múzeí  

4. Spolupráca múzeí so ZMS (Noc múzeí, Festival múzeí)  

 

Porada bude zvolaná po dohodnutí vhodného termínu s MK SR. Predpokladané miesto a 

termín je  Banská Bystrica a 1. alebo 2. decembrový týždeň.  

       

      T: ihneď   Z: Hyross 

 

4. Rôzne 

 

Ú 5/2012:  Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v múzejníctve na Slovensku.  

Jej prípravy sa zhostila Ševčíková, ktorá ju po dokončení prepošle na pripomienkovanie 

členom Predstavenstva ZMS. 

      T: 13. 11. 2012 

 

 

Ú 7/2011: Stretnutie so zástupcami Rady galérií v Bratislave. 

Hyross reaguje na otázku zo strany p. Klobučníkovej. Navrhuje, aby sa spolu s ním 

stretnutia zúčastnili  Podušelová (za SNM) a Mičev v termíne, ktorý sa dohodne 

dodatočne. 

       

      T: do 30. 11. 2012   Z: Hyross  

 

Ú 16/2011: Spolupráca s organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí. 

a) Hyross informoval Radu  o účasti na sneme AMG ČR v Opave  spolu 

s Kochanovou a Ševčíkovou, kde vo svojom príhovore odprezentoval aj prácu 

ZMS.  Na sneme  bol do funkcie predsedu zvolený p. Beneš, s ktorým sa členovia 

Predstavenstva ZMS stretli 10. 10. 2012 na rokovaní v Bratislave.  

b) Hyross dal do pozornosti list člena Predstavenstva ZMS Agocsa ohľadom 

nadviazania spolupráce s Pulszkého spoločnosťou  z Maďarska. Vzhľadom na 



predchádzajúce informácie uvedené na predstavenstve o fungovaní tejto 

spoločnosti zo strany Agócsa, ktoré upozorňovali na určité problémy v jej činnosti, 

je potrebné aktuálne zistiť stav  a  overiť si jej stabilnosť a funkčnosť.  Zároveň 

Hyross predložil aj na základe tohto listu návrh do Predstavenstva ZMS vstúpiť do 

Network of European Museum Organisations (NEMO) – organizácii, ktorú nám 

odporúčalo do pozornosti aj vedenie AMG ČR.   

 Ú 6/2012 : Nominácia zástupcov do dotačných komisií v rámci grantového systému  

 MK SR (2.2. Múzeá a galérie; 2.3. Ochrana kultúrneho dedičstva; 2.4. Akvizície) 

      T: ihneď  Z: Šullová 

 Ú 7/2012: Pozvanie ZMS do EU projektu PLASMART od doc. K. Vizarovej z Ústavu 

 polymérnych materiálov FCHPT STU v Bratislave 

 Rada doporučuje reagovať pozitívne  a oficiálnym  listom sa prihlásiť  k spolupráci do 

 pripravovaného európskeho výskumného projektu zameraného na vývoj nových metód 

 konzervovania predmetov kultúrneho dedičstva. 

      T: 30. 11. 2012 Z: Hyross 

 Ú 8/2012: Poskytnutie ponuky a informácie o maľovaných mapách všetkým múzeám. 

      T: ihneď  Z: Šullová 

 Ú 9/2012: Vypracovanie grantov ZMS na rok 2013 

1. Návrh Hýrossa, Ševčíkovej a Kochanovej pripraviť v apríli  dvojdňové VZ ZMS, 

ktorého súčasťou bude okrem pracovného rokovania i sympózium na tému 

vedeckovýskumná činnosť v múzeách  

     T: 30. 11. 2012 Z: Kochanová, Šullová 

 

2. Návrh Ševčíkovej(etnologickej sekcie)  na prípravu jesennej medzinárodnej 

vedeckej  konferencie v Bratislave s pracovným názvom Vzťah muža a ženy vo 

svetle tradícií a zvykov( z pohľadu múzejníkov a múzejných zbierok) 

       

      T: 30. 11. 2012 Z: Ševčíková  

 Ú 9/2012:       Vytvorenie platformy pre vzdelávanie múzejných pracovníkov 

 Ševčíková predniesla návrh na diskusiu  ohľadom  podpory  jednotlivcov, ktorí sa 

 podieľajú alebo majú záujem podieľať sa na aktivitách ZMS. Ide o skvalitňovanie 

 zväzových aktivít - medzinárodná spolupráca, odborné stretnutia, publikačná činnosť a 

 iné. 

 Rada doporučila pripraviť písomný  návrh pre PZMS s kritériami čerpania finančných 

 prostriedkov z rozpočtu ZMS. 
      T: 30. 11. 2012 Z: Ševčíková 



 Letenayová využila účasť na Rade prednesením návrhu predbežne si určiť termíny – 

 kalendár rokovaní  Rady ZMS i Predstavenstva ZMS v roku 2013. 

 Bližšie sa zatiaľ podarilo určiť tieto termíny: 

    16. – 17. apríl 2013  - najbližšie VZ ZMS,  sympózium  

    24. – 26. september 2013 – trojdňová medzinárodná vedecká 

    konferencia Muž a žena v ľudových tradíciách  

 

Najbližšie Predstavenstvo ZMS bude spojené s poradou riaditeľov, ktorej termín sa určí po 

dohode so zástupcami z MK SR a bude prebiehať niekedy v 1. alebo 2. decembrovom 

týždni. 

                                                                           

Vo Zvolene, 8. 11. 2012 

Zapísala: Miľanová 

 

 

      

 

 

   

 

 

   


