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Zápis zo zasadnutia 

Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku,  

konaného 2. marca 2016 

 

Miesto konania: Banská Bystrica, Vzdelávacie centrum Múzea SNP 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

za Predstavenstvo: Demko, Ferencová, Hradecký, Hupko, Janoštínová, Kaczarová, Laincz, 

Letenayová, Mičev, Miľanová, Siposová, Zahradníková 

za sekretariát: Gallová 

ospravedlnení: Hyross, Bodorová, Greschová, Géczyová 

 

Program: 

1. otvorenie a privítanie 

2. kontrola plnenia úloh 

3. príprava 26. valného zhromaždenia 

4. návrhy ZMS na udelenie Ceny A. Kmeťa  

5. rôzne 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1: 

Rokovanie Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej iba P ZMS) v neprítomnosti 

predsedu viedol prvý podpredseda S. Mičev, ktorý po kontrole uznášaniaschopnosti privítal 

prítomných a otvoril zasadnutie P ZMS. 

 

K bodu 2: 

S. Mičev prítomných členov P ZMS stručne oboznámil s obsahom nového návrhu Pravidiel 

udeľovania ocenení ZMS, ktorú pripravil. Vzhľadom na potrebu oboznámenia sa s materiálom 

bolo rokovanie o ňom presunuté na ďalšie zasadnutie. 

Ú 32/2015 Vypracovanie návrhu Pravidiel udeľovania ocenení ZMS 
- v elektronickej verzii rozposlať materiál na pripomienkovanie členom P ZMS 

Z: Mičev 

T: ihneď 

- materiál spripomienkovať a pripomienky zaslať mailom na adresu S. Mičeva 

Z: P ZMS 

T: 9. 3. 2016 

 

K bodu 3:   

P ZMS podrobne prerokovalo návrh programu a organizačného zabezpečenia 26. valného 

zhromaždenia ZMS (ďalej iba VZ), pripravený tajomníčkou Ľ. Miľanovou. VZ sa uskutoční 

20. apríla 2016 kinosále Múzea SNP na Kapitulskej 1 v Banskej Bystrici so začiatkom o 9,30 

hod. Rokovanie bude viesť S. Mičev ako prvý podpredseda ZMS. Súčasťou VZ bude i 

udeľovanie ocenení ZMS, obed a pracovné stretnutie členov P ZMS so zástupcami 

partnerských organizácií (Asociace muzeí a galerií ČR, Slovenský komitét ICOM, Český 

výbor ICOM, Rada galérií Slovenska a Rada galerií ČR).  

P ZMS schválilo program VZ a prešlo si materiál, týkajúci sa organizačného jeho 

zabezpečenia, ktorý bude následne zaslaný všetkým členom P ZMS s uvedením úloh a 

termínov ich plnenia. 

 Ú 1/2016 26. valné zhromaždenie ZMS 

- doplniť materiál Program a organizačné zabezpečenie 26. VZ ZMS a rozposlať ho 

členom P ZMS  
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Z: Miľanová 

T: 11. 3. 2016 

 

Jedným z bodov VZ bude i schvaľovanie návrhu Stanov ZMS, ktoré už prešli 

pripomienkovým konaním na úrovni členských múzeí: 

 Ú 25/2015 Pripomienkovanie návrhu Stanov ZMS členskými múzeami 

- zapracovať formálne pripomienky členských múzeí k návrhu Stanov ZMS a 

ostatné návrhy doplnkov a zmien riešiť hlasovaním na VZ 
Z: Kaczarová 

T: do 12. 4. 2016 

 

K bodu 4: 

P ZMS prerokovalo osem návrhon na Cenu A. Kmeťa za rok 2015, predložené členskými 

múzeami: PhDr. Dáriusa Gašaja, doc. RNDr. Dany Šubovej, CSc., Mgr. Jozefa Csobádiho, 

Mgr. Jána Weissa in memoriam, Mgr. Blahoslava Lazoríka, Márie Belejkaničovej, Mgr. Pavla 

Habáňa a PhDr. Daniely Vaněkovej. P ZMS o jednotlivých návrhoch hlasovalo a podľa počtu 

hlasov rozhodlo o nomináciách v nasledujúcom poradí: 

1. PhDr. Dárius Gašaj, 

2. Mgr. Ján Weiss in memoriam, 

3. Mgr. Blahoslav Lazorík 

4. Mária Belejkaničová 

5. doc. RNDr. Dana Šubová, CSc. 

 

Ú 8/2016 Nominácia na Cenu A. Kmeťa za rok 2015 

- list s nomináciou  
Z: Miľanová  

T: ihneď 

 

K bodu 5: 

V rámci bodu rôzne: 

- P ZMS na základe žiadosti schválilo Východoslovenskému múzeu v Košiciach príspevok na 

realizáciu podujatia Seminár geológov Slovenska vo výške 250 €, 

 

- P ZMS bez pripomienok schválilo predložený návrh Registratúrneho poriadku ZMS ako 

Internú smernicu č. 1/2016, 

Ú 6/2016 Schválenie Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu ZMS 

- pripraviť návrh listu na zaslanie dokumentu na odbor archívov a registratúr MV SR 

Z: Hupko 

T: 14. 3. 2016, 

 

- informovala I. Kaczarová o priebehu rokovaní o Noci múzeí 2016. Termíny stretnutí s p. 

Šokom a Dr. Vášáryovou už sú dohodnuté. Rokovanie s Radou galérií Slovenska (ďalej iba 

RGS) sa už uskutočnilo, predsedníčka RGS požiadala o predloženie cenovej ponuky s 

vyčíslením konkrétnej paušálnej sumy za propagovanie členských galérií RGS v rámci Noci 

múzeí. P ZMS I. Kaczarovú zaviazalo predložiť RGS cenovú ponuku vo výške 250 €, 

Ú 7/2016 Noc múzeí 2016 

- predložiť cenovú ponuku RGS a o výsledku rokovania informovať P ZMS 

Z: Kaczarová 

T: ihneď 
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- sa P ZMS oboznámilo s návrhom témy odbornej exkurzie, predloženým S. Siposovou: 

Szeged a okolie, pričom návrh počíta s 2-dňovou dotáciou na exkurziu. Návrh S. Siposovej P 

ZMS schválilo a poverilo ju organizovaním exkurzie, 

Ú 9/2016 Odborná exkurzia Szeged a okolie 

- rozoslať členom P ZMS písomný materiál s informáciou o programe exkurzie 

Z: Siposová 

T: ihneď 

 

- prerokovalo a schválilo návrh Rozpočtu na rok 2016. V rámci návrhu rozpočtu schválilo na 

základe žiadostí odborných komisií príspevky na ich činnosť vo výške 400 € pre každú z nich, 

 

- informovala M. Janoštínová o spustení novej grafickej podoby webu, fungujúcej na doméne 

www.zms.sk a v neprítomnosti poďakovala J. Hankovi, ktorého zástoj pri modelovaní webu 

bol nenahraditeľný. Prístup k editácii webu majú momentálne 3 redaktori, v prípade 

podstránok odborných komisií za každú komisiu jeden určený redaktor. Dočasne do 

obsadenia pozície manažéra, na obdobie max. 6 mesiacov, budú web spravovať M. 

Janoštínová a E. Zahradníková, 

 

- P ZMS vzalo na vedomie vyjadrenie R. HRadeckého k tomu, že sa nepodarilo zrealizovať 

výjazdové zasadnutie P ZMS v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré sa neuskutočnilo pre 

nezáujem zo strany Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Pri tejto príležitosti tajomníčka Ľ. 

Miľanová prítomných informovala o mailovom oznámení Trenčianskeho múzea, že dňom1. 

januára 2016 vystúpuje zo ZMS. P ZMS schválilo návrh S. Mičeva uskutočniť v dohľadnej 

dobe výjazdové zasadnutia v Žilinskom i Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorého 

obsahom bude otázka členstva múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti týchto krajov v ZMS. 

Touto otázkou sa bude zaoberať P ZMS na svojom najbližšom zasadnutí. 

 

V Trnave 7. marca 2016. 

 

Zapísal:  

Daniel Hupko     

 

Overil:  

Stanislav Mičev, v. r.  

 


