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Správa o činnosti Predstavenstva ZMS 

od 25. Valného zhromaždenia ZMS 

 

 

 

A) Koncepčná práca 

  

1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) na príprave 

právnych predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja slovenského 

múzejníctva. V prípade potreby iniciovať zmeny v právnych predpisoch.    

         - boli pripomienkované zmeny zákona č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia a č. 

434/2010      o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, s vyjadrením 

nesúhlasu s presunom časti dotačného systému MK SR pod Fond na podporu umenia, 

s návrhom posilniť pozície fondových pamäťových inštitúcií vo fonde napr. doplnením 

správnej rady fondu o osobu z oblasti fondových pamäťových inštitúcií.  Pripomienky boli 

vyhodnotené, že sú nad rámec úpravy zákona a neboli prijaté, následne bolo listom vyžiadané 

stretnutie   

na MK SR  

          - účasť na stretnutí na MK SR, informovanie členov ZMS emailom o existencii fondu, 

presune časti dotačného systému, neskôr o harmonograme výziev a štruktúre podpornej 

činnosti fondu.                                                                                                                                                                                                         

 

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

a vysielať zástupcov do odborných a iných komisií ďalších subjektov.  

         - v súčasnosti má ZMS zástupcov v komisiách: Archeologická komisia MK SR, dotačné 

komisie MK SR, komisia pre udelenie titulu Múzeum roka, komisia pre udelenie ceny Andreja 

Kmeťa, účasť v pracovnej skupine riaditeľa Fondu na podporu umenia 

- ZMS nominovalo 11 členov do odborných komisií Fondu na podporu umenia 

 ( Ž. Šípková, PhDr. P. Maráky, Mgr. L. Jaďuďová, Mgr. art. S. Birkušová,  PhDr. H. 

Kližanová, PhDr. V. Michalička, Mgr. H. Ferencová, Mgr. Z. Šullová, PhDr. Z. Letenayová, 

Mgr. J. Papco, Mgr. M. Novotná )   

 

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

vo vzťahu k zriaďovateľom, v prípade potreby alebo žiadostí iniciovať a spolupracovať s MK 

SR pri riešení konkrétnych problémov jednotlivých múzeí.  

         - od členov ZMS nevzišli žiadne podnety, Predstavenstvo ZMS /P ZMS/ iniciovalo 

stretnutia k výkladu autorského zákona 

 

4. Realizovať výjazdové zasadnutie P ZMS spojené so stretnutím s členskými múzeami a 

zriaďovateľom v Trenčianskom samosprávnom kraji   

         - P ZMS po diskusii rozhodlo realizovať výjazdové zasadnutie v Žilinskom 

samosprávnom kraji, ktorého múzeá vystúpili zo ZMS ( Kysucké múzeum, Oravské múzeum P. 
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O. Hviezdoslava, Považské múzeum po opätovnom vstúpení do ZMS  znova v tomto roku 

zrušilo svoje členstvo )  alebo dlhodobo neplatia členské príspevky ( Liptovské múzeum). 

Osobne predrokované stretnutie na ŽSK a dohodnutým predbežným termínom február 2016 

sa nakoniec z dôvodu odrieknutia zo strany ŽSK neuskutočnilo. 

  

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

profesijnej múzejnej činnosti.  

         - traja členovia z P ZMS sú v pracovnej skupine  pri príprave materiálu Štandardy 

múzejných činností, pripravuje sa workshop k téme  

 

 

 

B) Verejno-prezentačná práca 

  

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

na prezentáciu múzeí, najmä Noc múzeí a galérií, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, 

Festival slovenských múzeí a spolupracovať pri súťaži Múzeum roka, Cena Andreja Kmeťa.  

         - Noc múzeí – uskutočnil sa už 11. ročník , do ktorého sa zapojilo a prostredníctvom 

webovej stránky www.nocmuzei.sk prezentovalo 104 inštitúcií – 89 múzeí, 15 galérií. Ich 

podujatia organizované na pôde  61 miest a obcí navštívilo okolo 80 000 ľudí (podľa 

doručených údajov o návštevnosti), čo je porovnateľné s rokom 2014, kde bola návštevnosť 

doložená číslom 79 000 ľudí. 

Realizoval sa dotazníkový e-mailový  prieskum  k Noci múzeí a jeho vyhodnotenie, následne 

bol  prezentovaný spolu s vyhodnotením Noci múzeí 2015 na stretnutí riaditeľov 2.12.2015                                                 

         - Festival múzeí sa uskutočnil v Ľubovnianskom múzeu – na hrade v  Starej Ľubovni,  

22. – 23. júna 2015 s rekordným množstvom 171 účastníkov (bez domácich zamestnancov) 

z rekordného počtu 35 slovenských múzeí. Prítomní boli tiež zástupcovia z Čiech (Nový Jičín, 

Vsetín), Poľska (Nowy Sącz, Sosnowiec) a Maďarska (Pulzského spoločnosť). Súčasťou bol už 

tradične aj odborný seminár tentokrát na tému „Práca s hendikepovaným návštevníkom 

v múzeu“, ktorý zabezpečovala Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. 

 

2. Pokračovať v realizácii kampane Múzeum v čase, čas v múzeu. Bola podaná žiadosť o 

dotáciu z MK SR na publikáciu Poklady slovenských múzeí.  

         - dotačným systémom MK SR projekt nebol podporený, napriek tomu sme sa pokúsili 

zohnať finančné prostriedky  z Ministerstva zahraničných vecí -  v súvislosti s predsedníctvom 

SR v EU – neúspešne. Boli zhromaždené  podklady od členských múzeí pre prípadné  budúce 

použitie. 

 

3. Zabezpečiť prezentáciu ZMS, členských múzeí (prípadne partnerov) a ich aktivít na novej 

webovej stránke. Bola podaná žiadosť o dotáciu z MK SR. 

           - dotácia nebola pridelená, ale vzhľadom k tomu, že nebol podporený ani projekt  

Poklady slovenských múzeí, z ušetrených financií bola zrealizovaná  nová  webová stránka  

 z vlastných finančných zdrojov. Zároveň bolo prevedené jej vlastníctvo na ZMS. 

           - prebehla diskusia o stratégii komunikácie  ZMS  

na sociálnych sieťach  /Facebook/ - orientácia na dve  cieľové skupiny: verejnosť a komunitu 

múzejníkov  

  

http://www.nocmuzei.sk/
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C) Odborná a odborno-koordinačná práca  

 

1. Sledovať prácu odborných komisií a územných sekcií ZMS a podporovať ich aj finančne z 

interného dotačného systému. Iniciovať zakladanie nových pracovných zoskupení ZMS a 

podporovať stretnutia zamestnancov členských múzeí. Zjednotiť interné materiály odborných 

komisií.  

          - v máji 2015 vznikla nová Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti  

/OKOMČ/, ktorá pripravila  dve odborné aktivity na aktuálne témy: 

november 2015: Využívanie výstupov digitalizácie v rámci projektov OPIS PO2 

február 2016: Autorské právo v múzejnej praxi  

         - Etnologická komisia  zorganizovala  v júni odborný seminár s medzinárodnou 

účasťou Etnológ a múzeum s témou „Les a lesníctvo v našich múzeách“ s vydaním 

recenzovaného zborníka príspevkov a odbornou  exkurziou 

         - Únia múzeí v prírode /odborná komisia pre múzeá v prírode/  sa v uplynulom roku 

prioritne zameriavala na získavanie kontaktov a spoluprácu so zahraničnými múzeami – 

členovia sa aktívne zúčastňovali domácich i zahraničných podujatí. 

          - Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pripravila Stratégiu rozvoja 

komisie na roky 2015-2017, v spolupráci s Komisiou pre odborné činnosti a Muzeologickým 

kabinetom SNM založila  Fond múzejno-pedagogických materiálov, členovia sa zúčastnili 

viacerých seminárov a pripravujú vydanie dvoch elektronických zborníkov /Múzeum ako 

forma edukácie spoločnosti a Práca s hendikepovaným návštevníkom v múzeu/. 

         - Komisia pre zbierky dejín techniky na svojom II. zasadnutí v septembri venovalo svoju 

pozornosť problematike ošetrovania zb. predmetov technického charakteru v kontexte ich 

následnej prezentácie /14 príspevkov, sprievodné prehliadky  expozícií v Kremnici/, vydala 

zborník príspevkov pod názvom Zbierky dejín techniky I. a rozpracovala vytvorenie databázy 

putovných výstav s témou vývoja vedy a techniky.  

 

2. Iniciovať a pripraviť odborno-vzdelávacie aktivity:  

- spolupracovať na konferencii SNM CSTI 2015 s finančnou účasťou - realizované    

- spolupracovať na konferencii SNM Múzeá vo vojne - realizované  

- zorganizovať odborný seminár Etnológ a múzeum XIX. – Les a Lesníctvo v našich múzeách 

a vydať zborník (Etnologická komisia ZMS) - realizované  

- preložiť vybranú publikáciu ICOM – bola podaná žiadosť o dotáciu z MK SR 

         -po schválení dotácie bola preložená, vydaná a následne distribuovaná členom 

publikácia vydaná ICOMom „Zásady štandardizácie a zvyšovania kvality múzeí“  

- vydať Pamätnicu ZMS k 25. výročiu založenia – bola podaná žiadosť o dotáciu z MK SR, 

bez dotácie len v elektronickej verzii  

         - po schválení dotácie bola po náročnom a komplikovanom zbieraní podkladov vydaná 

a distribuovaná publikácia 

- spolupracovať so SNM – Muzeologickým kabinetom pri nastavení kurzu Múzejné minimum       

          – nebolo realizované 

- sprostredkovať odborné materiály na webe ZMS – po sprístupnení novej webovej stránky sa 

budú postupne zverejňovať   

 

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

          -nebol realizovaný - pripravuje sa v tomto roku 
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D) Vnútrozväzová práca  

 

1. Vypracovať projekty do Grantového systému MK SR pre získanie financií na aktivity ZMS 

v roku 2016.  

         - zorganizovanie odborného seminára v oblasti ochrany zbierok 

         - vydanie dvoch metodických materiálov k téme autorského práva v múzejnej praxi 

a akvizičnej/deakvizičnej činnosti múzeí  

         - konferencia „Etnológ v teréne / k prameňom poznania“  

 

2. Spolupracovať s organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí a so združeniami 

podobného zamerania na Slovensku, najmä AMG ČR, RG ČR, ICOM ČR, RGS a ICOM SR 

a Pulzského spoločnosťou v Maďarsku. V prípade záujmu a podľa potreby spolupracovať s 

vyššie uvedenými organizáciami na konkrétnych projektoch. Opätovne sa pokúsiť o 

nadviazanie spolupráce s rakúskymi a poľskými múzejnými združeniami. 

         -  na pozvanie kolegov z AMG ČR sme sa  zúčastnili  na vyhlásení cien Gloria Musealis 

2015 v máji v Prahe a na druhý deň na otvorení Festivalu múzejných nocí v Liberci, ako aj na 

sneme AMG a pri príležitosti 25. výročia založenia AMG v novembri v Plzni. 

         - rakúskych a poľských  múzejníkov sme nekontaktovali z dôvodov zaneprázdnenosti 

členov P ZMS  

 

 

3. V prípade záujmu zorganizovať stretnutie riaditeľov členských múzeí. 

        -  v decembri 2015 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov 42 múzeí s programom: zmena 

grantového systému  MK SR a prezentácia Fondu na podporu umenia, nový Výnos MK SR 

o výkone odborných činností v múzeách, novela autorského zákona 

 

4. Prihlásiť sa do NEMO a podieľať sa na jej činnosti (medzinárodná organizácia združujúca 

„zväzy“ múzeí   www.ne-mo.org) 
         - prihlásenie ZMS do NEMO v máji 2015 a následná komunikácia,  

         - komunikácia o dotazníkovom prieskume NEMO o právach duševného vlastníctva  

v múzejnej praxi s vybranými múzeami, 13 slovenských múzeí sa celoeurópskeho prieskumu 

NEMO zúčastnilo  -prvýkrát počas jeho existencie 

        - účasť na programe NEMO  Výmena/Exchange (účastníci sú vybraní na základe  

motivačného listu a sú im preplatené náklady na dopravu a ubytovanie do maximálnej vopred 

stanovenej sumy) vo Viedni v októbri 2015 (A. Jamrichová) a v Kodani v januári 2016 (K. 

Očková),  

       - účasť na workshope „Nástroje na zviditeľnenie vašich zdigitalizovaných zbierok“  

v Berlíne (A. Jamrichová), ktorý spoluorganizoval NEMO a hradil vybraným účastníkom 

dopravu a ubytovanie do vopred určenej výšky,  

        - účasť na 23.konferencii NEMO v novembri 2015 v Plzni  

 

5. Vypracovať a novelizovať interné materiály ZMS  s cieľom zefektívniť prácu ZMS.  

          - vypracovanie návrhu zmeny Stanov ZMS a Organizačného a rokovacieho poriadku 

     - vypracovanie Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu  ZMS,  za 25 rokov  

prvýkrát spracovaný a po konzultácii s E. Machajdíkovou z Archívu SNM, predložený 

príslušnému odboru Ministerstva vnútra  SR na schválenie 

-  vypracovanie nových Zásad hospodárenia ZMS 

http://www.ne-mo.org/
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    - vytvorenie formuláru „Záverečná správa“ na podrobné zachytenie aktivít ZMS  pre  

budúcnosť, keďže pri tvorbe pamätnice sa nepodarilo dohľadať mnoho údajov, 1x použité pre 

spísanie záverečnej správy o Festivale múzeí 2015   

    - vyzvanie bývalých predsedov a tajomníkov na odovzdanie materiálov ZMS na  

archivovanie,  

    - odvoz dokumentov ZMS zo skríň v pivnici Múzea SNP v Banskej Bystrici a ich  

spracovanie podľa rokov a základných skupín (ZMS nemalo registratúrny plán, takže iba 

orientačne) ich zviazanie, spísanie zoznamu a odnesenie v x banánových krabiciach   

do Archívu SNM, kde už existoval fond ZMS) 

      - Pravidlá oceňovania ZMS  sú v štádiu rozpracovanosti 

      - zabezpečenie výroby plátených tašiek a papierových zakladačov s logom ZMS 

- grafika a tlač  nových preukazov ZMS  

-  aktualizácia kontaktov na riaditeľov a kontaktné osoby ZMS 

- za  člena  ZMS sa v tomto období prihlásilo Mestské múzeum a galéria vo Veľkom Šariši  

- personálne zmeny ( G. Kochanová sa  vzdala  členstva v PZMS a tým aj funkcie  2. 

podpredsedu - vo funkcii podpredsedu ju nahradila I. Kaczarová ; odchod z pozície manažéra 

Andrea Jamrichová, členom  PZMS  sa stal Eduard Laincz) 

 

 

Položenie dôrazu na vnútrozväzovú prácu umožnilo zriadenie pozície manažéra ZMS, ktorý 

úzko spolupracoval  s predsedom. Výrazným spôsobom vzrástla  celková aktivita sekretariátu 

a zlepšila sa jeho operatívnosť, čím sa len potvrdilo, že tento krok bol zmysluplný. 

Uvoľnením pozície manažéra koncom roka 2015 sa pochopiteľne tempo práce sekretariátu 

opäť  spomalilo. Od 10. marca pracuje  dočasne na pozícii manažér p. Marieta Hrková  

( Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen), ale  intenzívne hľadáme náhradu za p.Andreu 

Jamrichovú, ktorá minulý rok veľmi kvalitne, zodpovedne a intenzívne pracovala v prospech 

ZMS a slovenských múzeí za čo jej patrí  veľká vďaka.  

 

 

 

 

V Bratislave, 6.4.2016                                                       PhDr. Peter Hyross 

                                                                                               predseda ZMS 


