
Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti 

(odpočet) 

 

 

 

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku (OKOMČ ZMS) 

sa inštitucionalizovala na ustanovujúcom zasadnutí 11.05.2015. Počas rokovania bol zvolený 

Výbor v tomto zložení: predsedníčka: Viera Majchrovičová (SNM), tajomník: Daniel Hupko 

(SNM-MČK), člen výboru: Andrea Jamrichová (MMB).  

OKOMČ si o. i. dala za cieľ riešenie otázok odborných múzejných činností v sústave múzeí 

SR, snahu o vytváranie vhodných personálnych podmienok v sústave múzeí SR a vytváranie 

informačnej databázy odborných múzejných činností.   

Súhlasné stanovisko – schválenie Organizačného a rokovacieho poriadku OKOMČ ZMS v 

súlade s čl. 15, ods. 8 Stanov schválilo Predstavenstvo ZMS na svojom zasadnutí v Banskej 

Bystrici dňa 21. apríla 2015. 

Komisia (všetci členovia) zasadala v čase od 25. do 26. VZ ZMS trikrát: 

11. 5. 2015 – ustanovujúce (I.) zasadnutie, na ktorom bol zvolený Výbor OKOMČ ZMS 

20. 8. 2015 – II. zasadnutie  

24. 2. 2016 – III. zasadnutie (elektronicky) – voľba nového člena Výboru OKOMČ ZMS 

 

Výbor zasadal od 25. do 26. VZ ZMS dvakrát: 30. 7. 2015 a 13. 1. 2016; v súčasnosti pracuje 

v zložení: predseda: Viera Majchrovičová (SNM), tajomník: Daniel Hupko (SNM-MČK), 

člen výboru: Marta Janovíčková (MMB).  

Dňa 05.11.2015 zorganizovala OKOMČ ZMS v priestoroch sídelnej budovy SNM 

v Bratislave workshop: Využívanie výstupov digitalizácie v rámci projektov OPIS PO 2. 

Prezentácie, vychádzajúce z vopred zaslaných otázok členských múzeí ZMS, predstavili 

pracovníci Národného osvetového centra v Bratislave (zodpovední za prípravu centrálnych 

registrov pamäťových a fondových inštitúcií SR – portálu Slovakiana) a Múzea SNP 



(realizátora projektu Digitálne múzeum, v rámci ktorého sa digitalizovali zbierky členských 

múzeí ZMS).   

 

04.02.2016 sa v priestoroch Múzea mesta Bratislavy uskutočnil seminár Autorské právo v 

múzejnej praxi. Prezentácie, vychádzajúce z vopred zaslaných otázok členských múzeí ZMS, 

predstavili pracovníci Odboru autorského práva Sekcie audiovízie a autorského práva. 

 

V súčasnosti OKOMČ na rok 2016 pripravuje: 

1. dva projekty v rámci Fondu na podporu umenia (vzdelávací – odborné semináre pre 

členské múzeá ZMS v oblasti odbornej ochrany zbierok a vydanie 2 metodických 

materiálov k téme autorského práva v múzejnej praxi a akvizičnej/deakvizičnej 

činnosti múzeí); 

2. 02.06.2016 vo Zvolene workshop členských múzeí k téme štandardov múzejných 

odborných činností; 

3. v septembri 2016 vo Zvolene odbornú konferenciu k téme akvizičnej a deakvizičnej 

činnosti v múzeách. 

 

 

Za OKOMČ ZMS 22.03.2016 V. Majchrovičová  


