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Zápisnica zo zasadnutia 

Rady Zväzu múzeí na Slovensku,  

konanej 15. decembra 2014 

 

Miesto konania: Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

za radu: Hyross (predseda), Kaczarová, Kochanová, Miľanová 

prizvaní: G. Podušelová, D. Hupko, A. Jamrichová 

Ospravedlnení: Mičev  

 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie 

2. Noc múzeí a galérií 2015 

3. Účasť Rady galérií Slovenska na príprave Noci múzeí a galérií 2015 

4. Zvýšenie členského poplatku v roku 2015 

5. Spolupráca pri organizovaní odborných podujatí medzi SNM a ZMS v roku 2015 

6. Valné zhromaždenie ZMS 

7. Vytvorenie pracovného pozície na sekretariáte ZMS 

8. Termín prvého zasadnutia Predstavenstva ZMS v roku 2015 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1: 

Predseda ZMS P. Hyross otvoril zasadnutie Rady Zväzu múzeí na Slovensku (R ZMS) 

a privítal prítomných. 

 

K bodu 2:   

P. Hyross za ZMS a G. Podušelová za SNM s členmi R ZMS prediskutovali vzájomnú 

spoluprácu na prípravách budúcoročnej Noci múzeí a galérií (NMG) a na základe skúseností 

s minulých ročníkov boli prijaté tieto závery: 

- SNM bude garantom príprav bratislavskej NMG a ZMS garantom príprav NMG na zvyšnom 

území Slovenska, 

- tvorbu plagátu NMG 2015 zabezpečí SNM (Mgr. art Matúš Lanyi) – na plagát budú použité 

podklady (logo, vizuál) vytvorené Medzinárodnou radou múzeí ICOM, prispôsobené 

podmienkam Slovenska, prípadne buee predložený vlastný návrh, 

- plagát NMG na rok 2015 bude s predstihom predložený Predstavenstvu ZMS (P ZMS) 

a distribuovaný zúčastneným múzeám v elektronickej podobe, aby si múzeá mohli do plagátu 

vložiť vlastný program a podľa svojich potrieb vytlačiť (návrh netlačiť plagáty vyšiel 

z múzeí), 

- P ZMS plánuje uskutočniť avizovanú verejnú súťaž na nové logo NMG v priebehu roku 

2015 (logo pre NMG 2016),  

- SNM zafinancuje z prostriedkov z Nadácie Poštovej banky tlač programovej brožúry 

(v náklade 20 000 ks) pre bratislavskú NMG a tlač plagátu iba v takom náklade, ktorý bude 

potrebný pre bratislavskú NMG, špecializované múzeá SNM, prípadne pre tie múzeí SR, 

ktoré si to budú žiadať, 

- program NMG bude zverejňovaný na webovej stránke podujatia www.nocmuzei.sk. 

Vzhľadom na náklady, ktoré ZMS vznikajú pri organizovaní podujatia – priame náklady za 

prevádzkovanie stránky – požiada ZMS o finančnú spoluúčasť Radu galérií Slovenska (RGS), 

s čím RGS už predbežne súhlasila,  

http://www.nocmuzei.sk/
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- za ZMS bude za prípravu a koordináciu NMG zodpovedná I. Kaczarová, za SNM Z. 

Vášáryová a S. Turnerová. 

Dohodnutý bol nasledovný rámcový časový plán príprav NMG na rok 2015: 

 do konca januára 2015: zvolať stretnutie riaditeľov bratislavských múzeí vo veci 

prípravy NMG (G. Podušelová, P. Hyross), 

 do konca februára 2015: predložiť 2 – 3 návrhy plagátu P ZMS (M Lanyi), 

 do 10. apríla 2015: rozposlať elektronickú i tlačenú verziu plagátov a ďalšie 

programové materiály (I. Kaczárová). 

 

K bodu 3: 

I. Kaczarová prítomných informovala o obsahu diskusie na pôde Rady galérií Slovenska vo 

veci NMG a o jej stanovisku v otázke spolupráce pri vyhlásení a realizácii súťaže na návrh 

a výber nového loga NMG. RGS deklarovala záujem podieľať sa na súťaži. V otázke 

refundácie vynaložených nákladov na prípravu NMG v roku 2014 RGS vzniesla požiadavku, 

aby ZMS predložilo detailné vyčíslenie nákladov s presnou špecifikáciou jednotlivých 

položiek, ktoré by predsedníčka RGS predložila na rokovanie RGS v marci 2015. R ZMS sa 

zhodla, že keďže v marci 2015 už bude účtovníctvo ZMS uzatvorené, požiadavka na 

refundáciu zo strany ZMS sa stáva bezpredmetnou. 

 

K bodu 4: 

Predseda P. Hyross s G. Podušelovou ako zástupkyňou členského múzeá, ktoré sa najväčšou 

sumou podieľa na rozpočte ZMS z členských poplatkov, prediskutovali možnosť zvýšenia 

členského poplatku zo súčasných 4 € na sumu 6 € na zamestnanca. G. Podušelová za SNM 

vyslovila predbežný súhlas so zvýšením členského poplatku. P. Hyross diskusiu uzavrel 

s tým, že zvýšenie ročného členského príspevku bude predložené na schválenie, v súlade so 

Stanovami, Valnému zhromaždeniu. Štatutári členských múzeí budú o tejto skutočnosti 

informovaní vopred – v januári 2015 listom. Zmluvy o členskom poplatku na rok 2015 budú 

s členskými múzeami uzatvárané až po Valnom zhromaždení, podľa výsledku hlasovania  

Ú 29/2014 Zámer zvýšiť členský poplatok v roku 2015: 

- rozposlať členským múzeám informáciu o zámere zvýšenia členského poplatku 

v roku 2015 zo 4 € na 6 € za zamestnanca 

Z: Hyross, Miľanová     T: 13. 1. 2015 

 

K bodu 5: 

G. Podušelová predložila R ZMS návrh spolupráce na príprave odborných podujatí, 

pripravovaných SNM: interdisciplinárnej konferencie CSTI 2015 a seminára o druhej 

svetovej vojne a jej vplyvu na slovenské múzejníctvo. R ZMS ponuku spolupráce prijala. 

V prípade konferencie CSTI 2015 G. Podušelová navrhla, že ak sa na príprave konferencie 

bude ZMS podieľať i finančne, bude pracovníkom členských múzeí účastnícky poplatok 

znížený o 50 %. R ZMS tento návrh predbežne prijala s tým, že bude predložený na januárové 

rokovanie P ZMS a podľa jeho stanoviska bude spoluúčasť na príprave konferencie 

zapracovaná do budúcoročného rozpočtu ZMS. 

Ú 30/2014 Finančná spoluúčasť na príprave konferencie CSTI 2015: 

- predložiť na rokovanie P ZMS ponuku na finančnú spoluúčasť ZMS na jej 

príprave  

Z: Hyross, Kochanová    T: januárové P ZMS 

 

K bodu 6:  

R ZMS stanovila termíny valného zhromaždenia členských múzeí na 25. marca 2015 (streda). 

Keďže v roku 2015 si ZMS pripomína 25. výročie svojho vzniku, súčasťou valného 
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zhromaždenia bude i slávnostná časť. Z tohto dôvodu bolo ako miesto konania bola 

predbežne určená Bratislava. Program valného zhromaždenia bude predmetom rokovania P 

ZMS a bude spresnený dodatočne. 

Ú 31/2014 Valné zhromaždenie 2015 

- určenie miesta konania valného zhromaždenia 

Z: Hyross      T: 13. 1. 2015 

- príprava programu valného zhromaždenia  
Z: Miľanová      T: ihneď 

- rozoslanie výzvy na predkladanie návrhov na ocenenia ZMS 

Z: Miľanová      T: 13. 1. 2015 

 

K bodu 7:  

ZMS dlhodobo vyjadruje potrebu zamestnať na dohodu (v súlade s bodom 3 Čl. 14 Stanov) 

pracovníka na sekretariát ZMS, ktorý by riešil odbornú agendu. V prípade, že Valného 

zhromaždenie odsúhlasí zvýšenie ročného členského príspevku, bolo by po rokoch možné 

tento zámer zrealizovať.  

Ú 32/2014 Vytvorenie pracovnej pozície manažéra na sekretariáte ZMS 

- pripraviť pracovnú náplň manažéra a upraviť pracovnú náplň hospodárky  

 Z: Miľanová (tajomníčka), Kochanová  T: 28. 2. 2015 

 

K bodu 8: 

Termín prvého zasadnutia P ZMS bol stanovený na 14. január 2015 so začiatkom o 10,00 

hod. 

 

V Banskej Bystrici 17. decembra 2014. 

Zapísal: D. Hupko. 


