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Zápis zo zasadnutia 

Rady Zväzu múzeí na Slovensku,  

konanej 8. júna 2015 

 

Miesto konania: Banská Bystrica, Múzeum SNP 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

za Radu: Hyross (predseda), Kaczarová, Kochanová, Mičev, Miľanová 

prizvaní: J. Hanko, D. Hupko, M. Janoštínová, A. Jamrichová, M. Šoka 

ospravedlnení: I. Gallová 

 

Program: 

1. otvorenie a privítanie 

2. vznik korešpondenčnej adresy ZMS a správa mailových adries ZMS 

3. oznámenie G. Kochanovej o vzdaní sa členstva v Predstavenstve ZMS 

4. novelizácia Stanov a Organizačného a rokovacieho poriadku ZMS  

5. Noc múzeí a galérií 

6. Festival múzeí Slovenska 

7. publikácia "Zásady štandardizácie a zvyšovania kvality múzeí"  

8. kampaň Poklady slovenských múzeí 

9. pripomienky k novele Zákona č. 434/2010 Z. z. 

10. web ZMS 

11. termíny zasadnutí Rady a Predstavenstva ZMS 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1: 

Predseda ZMS P. Hyross otvoril zasadnutie Rady Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej iba 

R ZMS) a privítal jej členov i hostí. 

 

K bodu 2:   

R ZMS prerokovala vznik korešpondenčnej adresy ZMS, ktorou bude adresa Múzea mesta 

Bratislavy v tejto podobe: Zväz múzeí na Slovensku, Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 

815 18  Bratislava. R ZMS zároveň prehodnotila používanie mailových adries ZMS: adresu 

zms@zms.sk bude spravovať manažérka ZMS A. Jamrichová a tajomníčka ZMS Ľ. 

Miľanová, pre I. Gallovú bude zriadená nová mailová adresa hospodar@zms.sk. K tejto 

zmene však príde až potom, čo I. Gallová odovzdá A. Jamrichovej registratúru. 

Ú 21/2015 Vznik korešpondenčnej adresy ZMS a správa mailových adries: 

- pripraviť list pre zriaďovateľov a členské múzeá s informáciou o vzniku 

korešpondenčnej adresy ZMS 
Z: Miľanová      T: 22. 6. 2015 

- požiadať p. Šoku o zmenu prístupov k mailovej adrese a zriadenie novej mailovej 

adresy 
Z: Janoštínová     T: po odovzdaní registratúry A. Jamrichovej 

 

K bodu 3: 

Druhá podpredsedníčka ZMS členov R ZMS informovala, že sa v súlade s bodom 5 Čl. 5 

Organizačného a rokovacieho poriadku ZMS k 30. 9. 2015 vzdáva mandátu, čím prestane byť 

členkou Predstavenstva ZMS (ďalej iba P ZMS) i R ZMS. P. Hyross informoval, že členom P 
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ZMS sa od 1. 10. 2015 stane riadne zvolený náhradník podľa poradia. Úlohou P ZMS na 

svojom zasadnutí bude zvoliť nového člena R ZMS a 2. podpredsedu ZMS. 

 

K bodu 4: 

Predseda P. Hyross požiadal členov R ZMS o preštudovanie a spripomienkovanie aktuálnych 

Stanov a Organizačného a rokovacieho poriadku. Všetky takto zaslané pripomienky a návrhy 

budú zosumarizované do jedného analytického materiálu, ktorý bude slúžiť ako podklad na 

vypracovanie nových návrhov týchto dokumentov. 

Ú 22/2015 Novelizácia Stanov a Organizačného a rokovacieho poriadku ZMS: 

- pripomienkovanie aktuálnych verzií a zaslanie pripomienok a návrhov k nim 
Z: členovia R ZMS     T: 31. 8. 2015 

- spracovanie pripomienok a návrhov do analytického materiálu 

Z: Jamrichová     T: 7. 9. 2015 

 

K bodu 5: 

I. Kaczarová prítomných informovala o priebehu podujatia Noc múzeí a galérií. 

Zaregistrovaných bolo 104 inštitúcií (z tohto počtu 15 galérií a 5 inštitúcií nemúzejného 

charakteru, napr. mestá či mestské časti) a zúčastnilo sa ho skoro 80 000 návštevníkov. Presný 

počet návštevníkov zatiaľ nie je možné určiť, keďže niektoré zo zapojených inštitúcií dosiaľ 

nezaslali požadované údaje o návštevnosti. Predseda P. Hyross upozornil na dlhodobý 

problém získať od niektorých inštitúcií potrebné údaje, potrebné na komplexné vyhodnotenie 

podujatia. Ľ. Miľanová vyzdvihla úroveň propagácie podujatia a vysoký záujem médií o 

prezentáciu v tlači i televízií. Predseda P. Hyross navrhol v roku 2016 zorganizovať 

samostatnú tlačovú besedu ZMS napr. v Banskej Bystrici, na ktorej by boli média 

informované o programe Noci múzeí a galérií v celoslovenskom meradle. I. Kaczarová ako 

členka Rady galérií Slovenska (ďalej iba RGS) zároveň R ZMS informovala, že RGS 

neodsúhlasila finančnú spoluúčasť na podujatí Noc múzeí a galérií a tlmočila návrh RGS na 

spoluprácu pri budúcom ročníku podujatia a pri tvorbe nového vizuálu Noci múzeí a galérií. R 

ZMS si uvedomuje potrebu skoršieho riešenia tejto problematiky pri organizovaní ďalšieho 

ročníka. Predseda P. Hyross tento bod programu uzavrel s tým, že ZMS návrh RGS prijíma a 

počká, kým RGS zvolá rokovanie oboch inštitúcií, na ktorom budú dohodnuté pravidlá 

vzájomnej spolupráce. 

 

K bodu 6: 

R ZMS prediskutovala návrh G. Kochanovej zúčastniť sa Festivalu múzeí Slovenska v Starej 

Ľubovni s vlastným stánkom, v ktorom by bola prezentovaná činnosť ZMS. R ZMS sa s 

týmto návrhom stotožnila: v stánku budú distribuované dosiaľ nevyzdvihnuté publikácie ZMS 

(zborník z konferencie, publikácia z uplynulého ročníka kampane atď.) a v prípade záujmu i 

prezentovaná činnosť jednotlivých odborných komisií. R ZMS zaviazala G. Kochanovú 

osloviť spoločnosť Strategic s ponukou vlastného stánku na festivale (za úhradu). 

G. Kochanová v zastúpení S. Siposovej informovala, že Festivalu múzeí Slovenska sa 

zúčastní i delegát Pulzského spoločnosti. R ZMS poverila I. Kaczarovú jeho sprevádzaním 

v deň konania festivalu. Ubytovanie a iné úkony, spojené s jeho príjazdom, zabezpečí S. 

Siposová. 

Ú 6/2015 Festival múzeí Slovenska: 

- požiadať Ľubovnianske múzeum o pridelenie stánku ZMS 

Z: Miľanová       T: ihneď 

- osloviť firmu Strategic s ponukou vlastného stánku na festivale 

Z: Kochanová       T: ihneď 
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K bodu 7: 

A. Jamrichová prítomných informovala o časovom sklze prípravných prác na vydaní prekladu 

ICOM publikácie "Zásady štandardizácie a zvyšovania kvality múzeí". Publikáciu nebude 

možné distribuovať na Festivale múzeí Slovenska. R ZMS vzala tento fakt na vedomie, 

termínom vydania bude, tak ako je to vedené v grante MK SR, október 2015. 

Ú 17/2015 Vydanie prekladu "Zásady štandardizácie a zvyšovania kvality múzeí" 

- zabezpečiť vydanie prekladu publikácie 

Z: Jamrichová       T: 31. 10. 2015 

 

K bodu 8: 

D. Hupko prítomných informoval o aktuálnom počte múzeí, zapojených do kampane Poklady 

slovenských múzeí – k 5. 6. 2015 návrhy podalo alebo svoju účasť avizovalo 40 členských 

múzeí ZMS. Ľ. Miľanová pripomenula, že dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR (ďalej 

iba MK SR) nebola na tento projekt ZMS pridelená a informovala, že i žiadosť o dotáciu na 

tento projekt z rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí SR bola zamietnutá. Realizácia 

projektu tak zostáva stále finančne nekrytá. R ZMS D. Hupka zaviazala k pripraveniu 

súhrnnej informácie na rokovanie Predstavenstva ZMS, ktoré rozhodne o ďalšom osude 

kampane.  

Ú 18/2015 Kampaň Poklady slovenských múzeí: 

- pripraviť súhrnnú informáciu pre P ZMS 

Z: Hupko       T: 30. 9. 2015 

 

K bodu 9: 

R ZMS sa zaoberala informáciou o pripomienkovom konaní k novela Zákona č. 434/2010 Z. 

z. a zhodla sa na skutočnosti, že uvedený návrh zákona obmedzuje svojimi ustanoveniami 

doterajší systém finančnej podpory fondových inštitúcií. R ZMS zároveň vyslovila 

počudovanie, že ZMS nebol informovaný o začatí mimorezortného pripomienkového 

konania. 

Ú 23/2015 Pripomienky k novele Zákona č. 434/2010 Z. z.: 

- zostaviť pripomienky k novele zákona a zaslať ich v termíne na MK SR 

Z: Kochanová, Jamrichová     T: 11. 6. 2015  

 

K bodu 10: 

R ZMS prerokovala za prítomnosti p. Šoku vlastnícke vzťahy k internetovým stránkam 

www.zms.sk a www.nocmuzei.sk a zámer ZMS vytvoriť nový vizuál a štruktúru webstránky 

www.zms.sk: 

1. www.zms.sk: p. Šoka prítomných informoval, že doména www.zms.sk je registrovaná 

na jeho meno ako fyzickej osoby. G. Kochanová v mene R ZMS p. Šoku požiadala 

o bezodplatné odstúpenie tejto domény v prospech ZMS, s čím p. Šoka súhlasil. M. 

Janoštínová prezentovala novú štruktúru zamýšľanej webovej stránky a J. Hanko s G. 

Kochanovou konkretizovali požiadavky na grafický dizajn webu ZMS. V reakcii p. 

Šoka deklaroval, že nikdy neadministruje stránku, ktorú sám nevytvorí a prejavil 

záujem vytvoriť návrh novej stránky.  R ZMS, keďže je spokojná so službami, p. Šoku 

ako administrátora webu požiadala o vytvorenie grafického návrhu novej stránky 

podľa prerokovanej štruktúry. 

Boli prijaté tieto závery:  

 p. Šoka pripraví bezdoplatný prevod domény www.zms.sk na ZMS, 

 p. Šoka pripraví (a emailom pošle M. Janoštinovej) do 25. 9. 2015 grafický 

návrh novej webovej stránky www.zms.sk a cenové ponuky na: 

- dizajnovú a štrukturálnu zmenu webu ZMS, 

http://www.nocmuzei.sk/
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- administráciu tohto nového webu v jednom kalendárnom roku. 

 M. Janoštinová obratom pošle návrhy členom P ZMS, ktorí o nich budú 

rokovať na svojom ďalšom zasadnutí. 

www.nocmuzei.sk: p. Šoka uviedol, že túto doménu vytvoril z vlastnej iniciatívy a 

zaregistroval ju na obchodné meno svojej spoločnosti. O postúpení vlastníckeho práva 

na ZMS rokovať nebude, keďže chce web naďalej vlastniť a prevádzkovať, aj za 

podmienok, že by si od nečlenských múzeí ZMS vyberal poplatok za uverejnenie ich 

informácií o noci múzeí sám a taktiež by si tie informácie sám získaval. R ZMS preto 

p. Šoku požiadala o predloženie cenovej ponuky na vyššie uvedenú formu správy 

webu. P ZMS sa bude touto otázkou zaoberať na svojom najbližšom stretnutí. 

 

K bodu 11: 

R ZMS stanovila termín svojho ďalšieho rokovania na štvrtok 10. 9. 2015 o 10,00 hod. na 

pôde Múzea mesta Bratislavy. Termín zasadnutia Predstavenstva ZMS bol stanovený na 

stredu 30. 9. 2015 v Múzeu SNP. Členovia oboch orgánov budú v dostatočnom predstihu 

pozvaní. 

 

Predseda P. Hyross prítomným poďakoval za účasť a prianím príjemného leta rokovanie 

ukončil. 

 

V Banskej Bystrici 9. júna 2015. 

 

Zapísal:  

PhDr. Daniel Hupko    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Overil:  

PhDr. Peter Hyross    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


