
Zápisnica 

zo zasadania  Rady ZMS 

dňa 6. 11. 2013 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 

 

Prítomní:  Hyross, Šullová, Mičev, Kochanová, Miľanová 

 
Program:  
  

1. Vyhodnotenie odbornej exkurzie  ZMS do Valašského muzea v přírodě a Slezského 
zemského muzea 

2. Príprava žiadostí o dotácie z grantového systému MK SR 
3. Príprava porady riaditeľov členských múzeí ZMS 
4. Rôzne 

 
 Predseda ZMS  P. Hyross privítal členov Rady ZMS a otvoril jej rokovanie.  

1. Vyhodnotenie odbornej exkurzie ZMS 

Z členov Rady ZMS sa odbornej exkurzie zúčastnila Ľ. Miľanová, ktorá informovala o jej 

priebehu. Vyzdvihla kvalitnú prípravu celkovej  organizácie zo strany M. Janoštínovej  - 

výborný  program, zabezpečenie  komunikácie s vedením  oboch múzeí  a odbornými 

pracovníkmi, bezpečná doprava, dobré ubytovanie.  Jediným  nedostatkom bolo neúplné 

obsadenie autobusu.  Niektorí prihlásení účastníci sa museli ospravedlniť z neúčasti na 

exkurzii a nepodarilo sa zabezpečiť  ich náhradu.  

Veľmi srdečné bolo privítanie kolegami vo Valašskom muzeu v přírodě (Rožnov pod 

Radhoštěm), ktorého prehliadka s fundovaným výkladom a možnosťou kladenia otázok bola 

úžasnou príležitosťou  nielen nahliadnuť  priamo do „kuchyne“ múzea, ale aj oboznámiť sa   

s jeho najnovšími projektmi. Jedným z nich bolo aj vybudovanie   nového  depozitárneho 

a konzervátorského pracoviska vo Frymburku, ktoré slovenskí múzejníci navštívili. Druhý deň 

bol venovaný  prehliadke  novej  výnimočnej (rozsahom, obsahovým námetom a  spôsobom 

inštalácie, dôrazom na ochranu a bezpečnosť vystavených zbierok) expozície v historickej 

budove Slezského zemského muzea  (Opava) a ukážkou reštaurátorského a konzervátorského 

pracoviska na Slezské univerzite, s ktorou múzeum veľmi úzko spolupracuje.  Záverečnou 

bodkou bola prehliadka veľkolepého Památníka II. světové války Hrabyně. Dá sa povedať, že 

zástupcovia 12 múzeí, ktorí sa exkurzie zúčastnili, videli časť z toho najlepšieho, čo moravské 

múzeá v súčasnosti ponúkajú.   

Rada ZMS vyzdvihla  kvalitnú prípravu a zabezpečenie realizácie exkurzie zo strany M. 

Janoštínovej a vyjadrila jej poďakovanie. Zároveň   navrhla zaslať riaditeľom oboch 

moravských múzeí ďakovné listy . 

Ú 1: Pripraviť návrh ďakovných listov Ing. J. Ondrušovi a Mgr. A. Šimčíkovi. 

Z: Miľanová 

T: Ihneď 

2. Príprava žiadostí o dotácie z grantového systému MK SR 



a) Predseda ZMS P. Hyross informoval o stretnutí s generálnym riaditeľom SNM  R. 
Púdelkom dňa 10. 10. 2013  ohľadom spoločnej organizácie konferencie Mediálna 
sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. Výsledkom 
stretnutia bola dohoda o spolupráci pri príprave konferencie i na vypracovaní žiadosti 
o dotáciu. Predseda P. Hyross navrhol, aby za ZMS bola odborným garantom  G. 
Kochanová. Predpokladaný termín konania konferencie je október 2014. 

 

Ú č. 2: Príprava obsahového námetu konferencie Mediálna sebaprezentácia a budovanie 

individuálneho imidžu múzea v 21. storočí  a predloženie podkladov pre žiadosť o dotáciu 

z grantového systému MK SR 

 Z: Kochanová 

T:  25. 11. 2013 

 

Ú č. 3: Podanie žiadosti o dotáciu z grantového systému MK SR na realizáciu konferencie 

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. 

Z: Šullová 

T: 29. 11. 2013 

 

b) Rada ZMS sa oboznámila s materiálom ,ktorý vypracovala a zaslala D. Čambálová,  o účasti 
múzeí v kampani Múzeum v čase, čas v múzeu, 1. a 2. časti pilotného projektu Príbeh 
predmetu. Rok 1914. Napriek avizovanému minimálnemu počtu múzeí, a to 20, Rada ZMS 
navrhla vyhlásiť kampaň aj s počtom 17 prihlásených múzeí. Autorky projektu s týmto 
návrhom súhlasili. 

 
 Ú č. 4: Vypracovať  a zaslať výzvu múzeám, ktoré sa prihlásili do kampane,  na 
 zaslanie podkladov k  ich aktivitám realizovaným v 1. tematickej časti projektu.               
 Z: Letenayová, Čambálová           
 T: 22. 11. 2013 
  
 Ú č. 5: Vypracovať  podklady pre žiadosť o grant MK SR na tvorbu a vydanie plagátu, 
 skladačky (s aktivitami múzeí) a publikácie Príbeh predmetu. Rok 1914. 
  Rada navrhla: 
 a) vydať 100 ks plagátov 
 b) 2000 skladačiek 
 c) 500 ks kníh (A4, lepená,tvrdená, farebná, laminovaná do 150 strán) 
  Z: Letenayová, Čambálová   
 T: 25. 11. 2013 
  

Ú č. 6: Podať žiadosť o grant MK SR na tvorbu a vydanie plagátu, skladačky a publikácie k 
projektu Príbeh predmetu. Rok 1914. 

 Z: Čambálová, Letenayová      
 T: 29. 11. 2013  
  
 S. Mičev navrhol za odborného garanta publikácie plk. Mgr. Miloslava  
 Čaploviča, PhD., ktorého treba uviesť aj  do grantu.  

 

3. Príprava porady riaditeľov členských múzeí ZMS 
Predseda P. Hyross informoval o potrebe,  tak ako v minulom roku, zorganizovať  poradu 

riaditeľov členských múzeí. Navrhol jej realizáciu v Banskej Bystrici (kinosála Múzea SNP) dňa 



10. 12. 2013 o 10, 30. Okrem  pripravovaných aktivít ZMS v roku 2014 ( 24. Valné 

zhromaždenie ZMS, Noc múzeí , Festival múzeí,  granty - príprava odborných konferencií, 

mobilita zamestnancov múzeí ) a aktuálnych  informáciách  zo strany MK SR ( novela zákona 

o múzeách,  dotačný systém ), sa bude hovoriť  i o digitalizácii a o aktivitách mimo múzeí 

pripravovaných k 100. výročiu vzniku 1. svetovej vojny.  

 

Ú č. 7: Pripraviť a zaslať pozvánky na poradu  všetkým riaditeľom členských múzeí ZMS.  

Z: Miľanová 

T: ihneď 

 

Ú č. 8: Príprava a zabezpečenie občerstvenia na poradu riaditeľov 10. 12. 2013. 

Z: Gallová 

T: 10. 12. 2013 

 

4. Rôzne 

Rada ZMS sa na svojom rokovaní zaoberala žiadosťou múzejného zariadenia Parku miniatúr 

v Podolí (súčasť  Matúšovho kráľovstva)  stať sa členom ZMS. Z. Šullová informovala, že podľa 

platných Stanov Zväzu múzeí na Slovensku, konkrétne podľa článku 3, bod 1., sa členom ZMS 

môže stať len múzeum registrované podľa platného zákona o múzeách. To však nevylučuje 

prípadné aktívne členstvo v sekciách a komisiách pracujúcich pod ZMS.  

Rada skonštatovala, že záujem o členstvo v ZMS je potešujúci, ale žiaľ v tomto prípade je 

potrebné pripraviť zápornú odpoveď. 

 

Ú č. 9: Príprava a zaslanie odpovedi Parku miniatúr v Podolí. 

Z: Šullová 

T: ihneď 

 Rada ZMS sa zaoberala chybou v Stanovách ZMS  zverejnených na http: 

 //www.zms.sk/stanovy.htm,   článok 12 (chyba v názve článku, kde je uvedené Odborné 

 sekcie ZMS). Rada porovnala originálny dokument platných  Stanov ZMS, uložených na 

 sekretariáte ZMS v B. Bystrici  a zistila, že v nich je uvedený správny názov článku 12, teda 

 Odborné komisie ZMS.   Rada skonštatovala, že  v minulosti zrejme došlo k zlému prepisu 

 textu stanov a  navrhla okamžite odstrániť chybu v Stanovách ZMS zverejnených na webe, 

 a to v zmysle platných Stanov ZMS.   

 Ú č. 10: Opraviť v Stanovách ZMS zverejnených na webovej stránke ZMS názov  článku 12 – 

 názov Odborné sekcie ZMS a nahradiť  názvom Odborné komisie ZMS . 

 Z: Šullová 

 T: ihneď 

 Rada sa ďalej zaoberala pozvánkou Pulszkého spoločnosti na jej  výročnú konferenciu, ktorá 

 sa bude konať  21. – 22. 11. 2013. Rada navrhla , aby sa uvedenej konferencii zúčastnila za 

 ZMS členka predstavenstva I. Kaczarová.  

 Predseda ZMS P. Hyross informoval  o pozvaní  zástupcov AMG ČR na spoločné stretnutie  

 predstaviteľov múzejných  organizácií Česka a Slovenska  v rámci Medzinárodnej konferencii  



 Muzeum a změna  IV, ktorá sa uskutoční v Prahe 12. – 14. 11. 2013. Rada vzápätí navrhla , 

 aby sa uvedenej konferencie a stretnutia predstaviteľov múzejných organizácií Česka 

 a Slovenska zúčastnili za ZMS  P. Hyross, Z. Šullová, S. Mičev a G. Kochanová.  

 Predseda ZMS P. Hyross doplnil informáciu zo stretnutia s generálnym riaditeľom SNM R. 

 Púdelkom,  na ktorom sa venovali aj  budúcoročnej  Noci múzeí . Dohodli sa na spoločnej 

 koordinácii (SNM a ZMS)a propagácii Noci múzeí  2014.    

 

 Predseda ZMS P. Hyross poďakoval členom Rady ZMS za účasť a príjemné rokovanie.  

 Oznámil, že najbližšie zasadnutie Predstavenstva ZMS sa uskutoční  po porade riaditeľov 

 členských múzeí v Múzeu SNP dňa 10. 12. 2013 o 13, 00 hod.  

 

 Banská Bystrica,  dňa 6. 11. 2013  

 Zapísala: Ľ. Miľanová 

 

  

 

 

 


