
Zápisnica 

zo zasadania Rady ZMS dňa 28. 2. 2013 

v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene 

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

Ospravedlnený: S. Mičev 

 

Program: 

1. Príprava 23. VZ ZMS a jeho odbornej časti - sympózia Vedeckovýskumná činnosť v 

múzeách 

2. Návrh nominácií na Cenu A. Kmeťa 

3. Rôzne 

 

1. 

1. Hyross:  

- otvoril zasadanie Rady ZMS a hneď pristúpil k príprave 23. VZ ZMS podľa 

vopred pripraveného materiálu Program a organizačné zabezpečenie 23. VZ ZMS 

( s úlohami a termínmi), s ktorým Rada ZMS oboznámi členov Predstavenstva 

ZMS  na výjazdovom rokovaní 13. 3. 2013 v Košiciach. Členovia Rady prešli 

jednotlivé body programu 23.VZ ZMS. Vo väčšom rozsahu sa venovali bodu, 

ktorý sa dotýka ocenenia múzejných pracovníkov (medaile a pamätné listy) – 

príprava zoznamov ocenených, zabezpečenie výroby medailí a pamätných listov.   

Zoznam ocenených sa preberie na výjazdovom zasadaní PZMS 13. 3. 2013  

- skonštatoval, že pripraví Rámcový program ZMS do 24. VZ a emailom ho 

prepošle všetkým členom predstavenstva. Z ich strany bude potrebné, aby 

zareagovali so svojimi pripomienkami čo najskôr. 

- dotkol sa i diskusných príspevkov, ktoré sa budú venovať Stratégii rozvoja múzeí 

a galérií 2013 – 2018 (MK SR), vyhodnotenia Dotazníka o aktuálnych problémoch 

múzeí (M. Janoštínová), projektu Predmet ako nositeľ príbehu (Z. Letenayová) či 

ďalších aktivít ZMS v roku 2013 (Noc múzeí, Festival múzeí, konferencia Vzťah 

muža a ženy vo svetle tradícií a zvykov - z pohľadu múzejníkov a múzejných 

zbierok). V krátkosti sa bude informovať v rámci diskusie aj o možnosti 

 individuálneho členstva v ZMS (Hyross). 

 

Kochanová: 

- informovala o príprave sympózia Vedeckovýskumná činnosť v múzeách, ktorého 

začiatok by mal byť najneskôr o 14,00 hod. 

 

 

 



2. 

Šullová: 

- predložila 6 návrhov, ktoré prišli na ZMS s menami nominovaných na Cenu A. 

Kmeťa 

- Rada ZMS odporučila  nominovať na Cenu A. Kmeťa: 

1. PhDr. Martu Janovíčkovú 

2. Želmíru Šípkovú  

3. PhDr. Petra Marákyho 

4. PhDr. Klaudiu Buganovú  

 

3. 

Šullová: 

- položila otázku ako ďalej s Nocou múzeí. Informovala, že k dispozícii máme 

webstránku Noc múzeí s vizuálom z minulého roku, ktorý si múzeá odhlasovali. 

Ďalej  máme k dispozícii vlajky z minulého roku a vieme múzeám poslať aj 

aktualizovanú elektronickú verziu plagátov. 

- je potrebné sa skontaktovať s Radou galérií a s riaditeľom SNM a dohodnúť sa ako 

ideme postupovať v tomto roku 

 

Hyross: 

- oznámil , že prišla prihláška za člena ZMS od Štátnych lesov TANAPu – Múzea 

TANAPu z Tatranskej Lomnice 

- informoval v skratke o príprave výjazdového zasadania PZMS v Košiciach  

 

Zapísala: Miľanová  

 

 

 


