
Plán činnosti Zväzu múzeí na Slovensku 

do 27. Valného zhromaždenia ZMS 

 

 

 

 

 

A) Koncepčná práca 

1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a inými 

štátnymi orgánmi na príprave právnych predpisov, koncepčných materiálov týkajúcich 

sa rozvoja slovenského múzejníctva a v rámci pôsobnosti Zväzu múzeí na Slovensku 

(ďalej ZMS)  poskytovať  svojim členom informácie o nadobudnutí ich účinnosti.                                                                                  

V prípade potreby iniciovať zmeny v právnych predpisoch. 

2. V prípade žiadosti poskytovať vyjadrenia k pôsobnosti, stavu a funkčnej spôsobilosti 

jednotlivých členských múzeí.  

3. Vysielať  zástupcov z radov členov ZMS  najmä do odbornej komisie Fondu na 

podporu umenia, komisie pre udelenie titulu Múzeum roka, komisia pre udelenie Ceny 

Andreja Kmeťa a do iných odborných komisií subjektov, ktoré ZMS o účasť 

požiadajú. 

4. Na základe podnetov z členských múzeí podieľať sa na riešení ich aktuálnych 

problémov vo vzťahu k zriaďovateľom, v prípade potreby alebo žiadosti 

 spolupracovať s MK SR pri riešení konkrétnych problémov jednotlivých múzeí. 

5. V spolupráci so Slovenským národným múzeom pokračovať v práci na príprave 

štandardov profesijnej múzejnej činnosti. 

6. Iniciovať vytvorenie samostatného metodického pracoviska s právnou subjektivitou 

pre múzeá a múzejné zariadenia. 

 

7. Začať  diskusiu ZMS o riešení mzdového ohodnotenia zamestnancov múzeí.  

 

B) Verejno-prezentačná práca 

1. Realizovať alebo podieľať sa na realizácií národných a nadnárodných podujatí 

zameraných na prezentáciu múzeí a to najmä Noc múzeí a galérií, Dni európskeho 

kultúrneho dedičstva a  Festival slovenských múzeí  

2.  Po zverejnení výzvy Fondu na podporu umenia uchádzať sa o finančnú podporu na 

realizáciu projektov ZMS: 



-  Etnológ v teréne/ k prameňom poznania (XX. Ročník konferencie Etnológ a múzeum 

ktorý realizuje Etnologická komisia ZMS)  

- Usporiadanie odbornej moderovanej diskusie Štandardy odborných múzejných činností  

( Odborná komisia pre  odborné múzejné činnosti ZMS) 

- Vydanie dvoch metodických materiálov Autorské právo v múzeu a De/akvizičná činnosť 

múzeí ( Odborná komisia pre  odborné múzejné činnosti ZMS) 

 

3.  Zabezpečovať a aktualizovať prezentáciu členských múzeí a ich aktivít na webovej 

stránke ZMS.  

 

C) Odborná a odborno-koordinačná práca, medzinárodná spolupráca 

1. Podporovať činnosť odborných komisií ZMS: 

 Etnologická komisia 

 Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách 

 Únia múzeí v prírode 

 Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti 

 Odborná komisia pre zbierky dejín techniky múzeí  

a prípadných územných sekcií ZMS  a iniciovať zakladanie nových. Podporovať  

a pripravovať odborné stretnutia zamestnancov členských múzeí.  

2. Iniciovať a podporovať odborno-vzdelávacie aktivity jednotlivých odborných komisií. 

3. Zorganizovať odborno-tematický zájazd do Maďarska pre zamestnancov členských 

múzeí. 

4. Pokračovať v spolupráci  s partnerskými organizáciami na Slovensku, v Českej 

republike a v  Maďarsku.  

5. Aktívne sa zúčastniť na zasadnutí NEMO (Network of European Museum 

Organisations) a ním  organizovaných podujatiach. 

 

D) Vnútrozväzová práca, činnosť Predstavenstva ZMS (P-ZMS)a Rady  

       ZMS 

1. Zasadnutie Predstavenstva ZMS (6- 8krát), zasadnutie Rady ZMS (4 - 6krát) 

program zasadnutí určujú stanovy ZMS. Po schválení nového návrhu Stanov ZMS 

sa budú realizovať len zasadnutia PZMS. 

2. Vyriešiť obsadenie pozície manažéra ZMS.  



3. Vypracovať relevantné projekty k  zverejneným výzvam Fondu pre podporu 

umenia. 

4. Na základe návrhu  členov ZMS posúdiť a  pripraviť nominácie na udeľovanie 

výročných ocenení. 

5. Pripraviť kandidátku nominácii na členov P-ZMS a volebné Valné zhromaždenie 

ZMS v roku 2017. 

 

 


