
Zápisnica 

zo zasadania  Rady ZMS 

dňa 3. 4. 2013   v Múzeu SNP   v Banskej Bystrici 

 

Prítomní:  Hyross, Šullová, Mičev, Kochanová, Miľanová 

Prizvaná: Gallová 

Program:  1. Príprava 23. VZ ZMS 

  2. Rôzne 

 Predseda ZMS otvoril zasadanie Rady. Prítomní sa v prvom rade zaoberali reakciou na   

zhoršenú  situáciu v SPM , ktoré je súčasťou  Agrokomplexu - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik (viac 

informácií k tejto téme sa uvádza v zápisnici zo zasadania PZMS v Košiciach dňa 13. 3.).  ZMS  pripraví  

list na Agrokomplex  a dá ho na vedomie aj ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR.  

Zároveň sa listom obráti aj na MK SR, ktorý zastáva štátnu politiku v oblasti múzejníctva  a má 

zastupovať všetky múzeá  na Slovensku bez ohľadu kto je ich zriaďovateľ. ZMS   požiada  ministerstvo, 

aby vyvinulo  aktivitu týmto smerom.  Zároveň prítomní  skonštatovali, že sa v tejto veci  nepodarilo 

zrealizovať stretnutie na MPa RV SR.  

Ú 10/2013 – pripraviť a poslať list štátnemu podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra  a poslať ho 

 na vedomie aj ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľ. Jahnátkovi. Rovnako pripraviť 

a zaslať aj list na MK SR. 

Z: Kochanová   T: 15. 4.  

 

1a) Príprava  odbornej časti 23. VZ ZMS 

 

Gallová informovala:   

- o počte účastníkov prihlásených  na sympózium , ktorých je do 3.4. približne 101 osôb, 

maximum prihlásených môže byť 140 

- o zabezpečení ubytovania  členov PZMS,  prednášajúcich a prihlásených  účastníkov . 

Ubytovanie bude spoločné v  hoteli Lux. 

- o prihlásení sa hostí: Divadelný ústav, Prvé slovenské gymnázium Revúca, Košický 

samosprávny kraj, Mestské múzeum Jelšava 

- o prihlásení 15 posterových  prezentácií 

- k príprave prezenčiek a zoznamu  k registrácii, kde sa bude  vyberať účastnícky poplatok 

 

Ú11/2013 -  Vypracovať v excelovskom súbore  osobitne hárky so zoznamom  účastníkov 

sympózia (múzeá členské a nečlenské), zoznamom prednášajúcich, zoznamom  hostí 

(ostatní účastníci)  a zoznamom členov  PZMS, ďalej pripraviť prezenčné listiny a  

zoznamy ubytovaných (PZMS a prednášajúci) 



Z: Gallová    T: 3. 4. 2013 

Ú12/2013 - príprava zoznamu posterovej prezentácie, príprava programu s abstraktami, 

čísla na stojany,  čisté hárky s označením  piatich skupín, do ktorých sa budú účastníci 

zapisovať pri prezentácii (názov skupiny, téma a miesto, vedúci ) 

Z: Kochanová   T: 16. 4. 

 

- Ú13/2013 – pripraviť  plagát s programom, visačky- menovky, tašky s propagačným 

materiálom, programy a postery, zoznam neplatiacich 

Z: Šullová    T: 12. 4.  

 

- Šullová informovala , že rozpočet  na sympózium je v grante schválený na 2 500 €, na 

cestovné a ubytovanie pre prednášajúcich potrebujeme do 800 €, polygrafia -  zborník, 

obaly, visačky, pero bola predbežná kalkulácia do 1200 €. Honoráre pre 14 

prednášajúcich nemáme v grante pokryté. Rada navrhla  na  5 € za normostranu (spolu 

okolo 500 €) 

- cesťáky prednášajúcim  pripravíme ku registrácii a prednášajúcich usmerníme  

- Gallová informovala , že na účastníckych poplatkoch vyzbierame približne 530 € 

 

Ú14/2013 - príprava autorských  zmlúv na každého prednášajúceho, ale riešime ich až po  

konferencii  a uzavrieť sa to musí čo najskôr kvôli vyúčtovaniu 

Z: Kochanová    T: po sympóziu sa pošle poštou 

 

- Hyross zhrnul čo financuje  ZMS v súvislosti so sympóziom:  ubytovanie pre členov PZMS 

približne 500 €,  spoločenský večer (8 € na osobu pre 130 ľudí – 1100€), 3x káva 

+minerálka bude 1. deň pri príchode a poobede,  2. deň cez prestávku  (400 € ), honoráre 

(500 €) 

 

- 23. VZ  ZMS (34 kvety, káva+minerálka, tlač pamätných listov) – spolu  do 250€ 

 

- Kochanová informovala  o technickom a materiálnom zabezpečení sympózia. Niektoré 

veci bude potrebné  riešiť deň vopred 15. 4. 2013. Členovia PZMS  budú potrební pri 

registrácii  (prednášajúci – Kochanová, Gallová – účastnícke poplatky, Šullová – PZMS 

a vydávanie tašiek  a  visačiek, Miľanová – postery, nahrávanie prezentácií – 

dataprojektor  niekto  z PZMS? Gallová zabezpečí ľudí na dopĺňanie občerstvenia, prenos 

mobiliáru... 

 

Ú15/2013 - vyzvať PZMS,  aby sa prihlásili  na sympózium  

 Z: Miľanová   T: 4. 4.  

 

- Gallová, Šullová, Kochanová, Miľanová sa stretnú  15. 4. o 14, 00 hod.  pripraviť potrebné 

materiály  a  priestory na VZ a jeho odbornú  časť. 

 

Ú16/2013 - poslať tlačené pozvánky na sympózium aj na fakulty, ktoré majú vo svojom 

učebnom programe muzeológiu  

 Z: Miľanová   T: 4. 4. 



 

 

1b) K príprave 23. VZ ZMS 

- Hyross upozornil, že najväčší problém bude dodržať čas , aby sme VZ ukončili do 12, 30 

hod.  kvôli sympóziu 

- Materiál k VZ bude na webstránke ZMS od 9. 4. ( rozpočet, zoznam ocenených, plán 

činnosti, správu o činnosti, informáciu o mandátoch)  

- Návrh Šullovej, na návrh Podtatranského múzea, oceniť E. Cintulovú  za 30 rokov 

odpracovaných v múzeu pamätnou  medailou,  Rada odsúhlasila a odporučila ho P ZMS 

 

Ú17/2013 -podklady pre médiá ohľadom 23. VZ ZMS a sympózia poslať Mičevovi  

Z: Miľanová    T: 11. 4. 

 

-  Šullová informovala  o troch cenových ponukách na  zborník zo sympózia  

   

- Hyross podrobne informoval o obsahu plánu činnosti do najbližšieho 24. VZ ZMS , ktorý 

 poslal aj členom PZMS. Pripomienky k nemu  poslala Šullová, Korenková, Letenayová, 

odsúhlasil  ho bez pripomienok Agocs a Drahošová. 

 

2. Rôzne 

- Miľanová informovala o reakciách múzeí na otázku ZMS uskutočniť v tomto roku  Noc 

zatvorených múzeí (NZM). Zo 70 múzeí  38 zaslalo odpoveď. Za realizáciu NZM  bolo 29 

(aj tie vo väčšine podmieňovali svoju účasť pripojením SNM) a 9 odpovedalo  proti jej 

realizácii (SNM, STM vôbec nereagovalo).  Na základe tohto vyhodnotenia Rada 

skonštatovala, že NZM sa neuskutoční.  

 

Ú18/2013 – pripraviť čo najskôr krátku správu múzeám  o nerealizovaní  Noci 

zatvorených múzeí  

Z: Miľanová  T: 5. 4. 

 

- následne Šullová bude informovať  múzeá  o koordinácii  Noci múzeí v rámci ZMS  - 

potrebné je určiť kontaktnú osobu na zber údajov od múzeí a na komunikácia s p. Šokom   

- Mičev navrhol odhlasovať  vydavateľskú činnosť ZMS na 23. VZ ZMS  

- Hyross informoval, že zajtra 4. 4. sa zástupcovia ZMS stretávajú  so zástupcami  Rady 

galérií  

 

 Zapísala: Miľanová 

 

 

 

   


