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Zväz múzeí na Slovensku 

Kapitulská 23 

974 00  Banská Bystrica 

 

 

 

Zápis z 26. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku,  

ktoré sa konalo 20. apríla 2016 v Múzeu Slovenského národného povstania 

v Banskej Bystrici 

 

Program rokovania: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií (mandátovej a návrhovej) 
a overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov a schválenie programu valného zhromaždenia 
3. Odovzdanie ocenení Zväzu múzeí na Slovensku za rok 2015 
4. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 25. valného zhromaždenia Zväzu múzeí 
na Slovensku  
5. Správa o činnosti Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku od 25. valného zhromaždenia 
6. Správa o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2015  
7. Správa Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku 
8. Zmena Stanov Zväzu múzeí na Slovensku  
9. Návrh Plánu činnosti Predstavenstva do 27. valného zhromaždenia a návrh Rozpočtu 
Zväzu múzeí na Slovensku na kalendárny rok 2016 
10. Diskusia 
11. Prezentácia portfólia spoločnosti City light Slovakia, s. r. o. 
12. Uznesenie 26. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 
13. Záver 
___________________________________________________________________________ 
 
Priebeh rokovania:   
K bodu 1 
Predseda Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej iba ZMS), PhDr. Peter Hyross, otvoril rokovanie 
26. valného zhromaždenia (ďalej iba VZ), pozdravil prítomných a menovite i hostí: Ing. 
Stanislava Lišku, vedúceho Kancelárie prezidenta SR – pracoviska Banská Bystrica, PhDr. 
PaedDr. Viktora Jasaňa, generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea, Mgr. Petra 
Černeka, vedúceho oddelenia kultúry a cestovného ruchu Banskobystrického 
samosprávneho kraja, Ing. Petra Titku, zástupcu Odborového zväzu verejnej správy a kultúry 
a Ing. Beátu Lukáčovú, vedúcu odboru regionálnych zastúpení Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch. S krátkymi pozdravnými príhovormi k prítomným spomedzi hostí vystúpili Ing. 
Liška a Ing. Lukáčová. 
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K bodu 2 
Rokovanie VZ viedol PhDr. Stanislav Mičev, PhD. (Predstavenstvo ZMS, Múzeum SNP v B. 
Bystrici), 1. podpredseda ZMS. Nechal hlasovať o schválení programu 26. VZ ZMS, ktorý bol 
jednomyseľne prijatý.  
VZ proklamačným hlasovaním odsúhlasilo: 
- pracovné predsedníctvo 26. VZ: PhDr. S. Mičev, PhDr. Peter Hyross (Predstavenstvo ZMS, 
Múzeum mesta Bratislavy) a Mgr. Iveta Kaczarová (Predstavenstvo ZMS, Novohradské 
múzeum a galéria v Lučenci), 
- Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Helena Ferencová, predsedníčka (Predstavenstvo ZMS, 
SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Modrý Kameň), PhDr. Viera Drahošová 
(Záhorské múzeum v Skalici) a Ing. Marián Majerník (Slovenské technické múzeum, Košice), 
- Návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Roman Hradecký, predseda, (Predstavenstvo ZMS, 
Stredoslovenské múzeum, B. Bystrica), PhDr. Martin Hrubala, PhD. (Malokarpatské múzeum 
v Pezinku) a Mgr. Eduard Laincz (Predstavenstvo ZMS, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej 
Ľubovni), 
- skrutátorov: Mgr. Tatiana Figurová (Lesy SR-Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen) 
a PaedDr. Renáta Babicová (Podpolianske múzeum, Detva), 
- overovateľov zápisu z VZ: PhDr. Daniela Čambálová (Západoslovenské múzeum v Trnave) 
a Mgr. Elena Zahradníková (Predstavenstvo ZMS, SNM-Múzea v Martine). 
 
K bodu 3 
Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom predsedu PhDr. P. Hyrossa udelil ocenenia ZMS: 8 
Pamätných medailí a 7 Pamätných listov (pozri Prílohu č. 1). 
 
K bodu 4 
Mgr. H. Ferencová predniesla správu Mandátovej komisie, v ktorej skonštatovala, že 
prítomných bolo celkom 94 platných mandátov z celkového počtu 154. Keďže bola v zmysle 
Čl. 6, odst. 4 Stanov ZMS a Čl. 3, odst. 2 Organizačného a rokovacieho poriadku ZMS 
prítomná nadpolovičná väčšina mandátov, vyhlásila valné zhromaždenie za 
uznášaniaschopné (informáciu o počte mandátov a správu Mandátovej komisie pozri 
v prílohe – Prílohy č. 2 a 3). 
 
K bodom 5 - 7 
VZ vzalo na vedomie: 
- správu o činnosti Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku od 25. VZ, ktorú predniesol 
PhDr. P. Hyross (pozri Prílohu č. 4), 
- správu o činnosti Etnologickej komisie ZMS za obdobie od 25. VZ (pozri Prílohu č. 5), 
- správu o činnosti Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS od 25. VZ 
(Prílohu č. 6), 
- správu o činnosti Komisie pre zbierky dejín vedy a techniky ZMS za rok 2015 (Prílohu č. 7), 
- odpočet činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti za rok 2015 (pozri Prílohu 
č. 8) 
- správu o činnosti Únie múzeí v prírode – odbornej komisie ZMS pre múzeá v prírode za 
obdobie do 26. VZ (pozri Prílohu č. 9), 
- správu o hospodárení ZMS za kalendárny rok 2015, ktorú predniesla PhDr. Oľga Bodorová 
(Predstavenstvo ZMS, Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote; pozri Prílohu č. 10) a  
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- správu Revíznej komisie ZMS, ktorú predniesla tiež PhDr. B. Šmotláková (Tríbečské múzeum 
v Topoľčanoch; pozri Prílohu č. 11). 
 
K bodu 8 
Predseda ZMS PhDr. P. Hyross prítomných oboznámil s dôvodmi, ktoré viedli k vypracovaniu 
nového návrhu Stanov ZMS (Príloha č. 12) a zdôraznil dve zásadné zmeny oproti aktuálne 
platným stanovám: zníženie počtu členov Predstavenstva ZMS zo súčasných 15 členov 
(predseda + 14 členov) na 11 členov (predseda + 10 členov) a úplné zrušenie Rady ZMS. Na 
záver vystúpenia predseda poďakoval múzeám, ktoré sa zapojili do pripomienkového 
konania: SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej, Slovenskej pošte-Poštovému múzeu v 
Banskej Bystrici, Tekovskému múzeu v Leviciach a Východoslovenskému múzeu v Košiciach. 
V nadväznosti na jeho vystúpenie všetky zmeny v predloženom návrhu zosumarizoval PhDr. 
S. Mičev a vyzval plénum na vznesenie pripomienok k predloženému návrhu, ktoré boli 
vznesené v tomto poradí: 
1. PhDr. Viera Majchrovičová (SNM-Muzeologický kabinet, Bratislava): navrhla znížiť počet 
členov Predstavenstva ZMS z navrhovaných 11 na 7 členov (predseda + 6  členov), 
2. Mgr. Zuzana Šullová (Slovenské technické múzeum, Košice): navrhla zachovať navrhovaný 
počet 11 členov Predstavenstva ZMS a vrátiť do stanov ustanovenia, upravujúce činnosť 
Rady ZMS, 
3. PhDr. Gabriela Podušelová (Slovenské národné múzeum, Bratislava): navrhla znížiť počet 
členov Predstavenstva ZMS z navrhovaných 11 na 9 členov (predseda + 8  členov) za 
súčasného zachovania Rady ZMS ako výkonného orgánu. 
Predsedajúci PhDr. S. Mičev nechal o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovať v akom 
poradí boli vznesené s výsledkami: 
     1. návrh PhDr. V. Majchrovičovej:   
        za: 13 hlasov 
        proti: 54 hlasov 
        zdržal sa: 19 hlasov 
        návrh nebol prijatý 
     2. návrh Mgr. Z. Šullovej:   
        za: 10  hlasov 
        proti: 47 hlasov 
        zdržal sa: 29 hlasov 
        návrh nebol prijatý 
     3. návrh PhDr. G. Podušelovej:   
        za: 62 hlasov 
        proti: 2 hlasy 
        zdržal sa: 22 hlasov 
        návrh bol prijatý. 
Pracovné predsedníctvo VZ v reakcii na prijatý záver navrhlo počet členov Rady ZMS na 3 
(predseda, podpredseda a tajomník) na rozdiel od súčasne platného stavu 5 členov 
(predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník a člen), o čom nechal predsedajúci hlasovať: 
        za: 86 hlasov 
        proti: 1 hlas 
        zdržal sa: 3 hlasy 
        návrh bol prijatý. 
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Vzhľadom na fakt, že VZ prijalo návrh na zachovanie Rady ZMS, ktorá nebola súčasťou 
predloženého návrhu Stanov ZMS, vyhlásil PhDr. S. Mičev prestávku. Počas nej Návrhová 
komisia pod vedením PhDr. R. Hradeckého v súlade s výsledkom hlasovania upravila 
jestvujúce a doplnila chýbajúce ustanovenia v návrh Stanov ZMS týkajúce sa činnosti 
a právomocí Rady ZMS, ktoré boli následne predložené VZ na schválenie:  
        za: 90 hlasov 
        proti: 1 hlas 
        zdržal sa: 3 hlasy 
        návrh bol prijatý. 
K bodu 9 
PhDr. Zdenka Letenayová predniesla Plán činnosti Predstavenstva ZMS do 27. VZ a podrobne 
charakterizovala jeho jednotlivé položky (pozri Prílohu č. 13). Prítomných oboznámila 
i s návrhom Rozpočtu ZMS na rok 2016, ktorý predniesla podľa jednotlivých rozpočtových 
kapitol (pozri Prílohu č. 14).  
Predsedajúci PhDr. S. Mičev nechal o oboch dokumentoch postupne hlasovať s takýmito 
výsledkami: 
     1. návrh Plánu činnosti Predstavenstva ZMS do 27. VZ: 
        za: 94 hlasov 
        proti: 0 
        zdržal sa: 0 
        návrh bol jednomyseľne prijatý, 
     2. návrh Rozpočtu ZMS na rok 2016: 
        za: 94 hlasov 
        proti: 0 
        zdržal sa: 0 
        návrh bol jednomyseľne prijatý. 
K bodu 10 
V rámci diskusie vystúpili: 
- PhDr. PaedDr. V. Jasaň apeloval na prítomných, aby vo svojich múzeách podporovali 
mladých pracovníkov ako nastupujúcu generáciu múzejníkov, pričom ako správny príklad 
uviedol Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, kde sa podarilo zostaviť kolektív 
mladých a zapálených múzejníkov. V závere svojho vystúpenia vyjadril nádej, že Slovensko 
bude krajinou nielen vzdelaných, ale najmä dobrých ľudí; 
 
- PhDr. V. Majchrovičová prítomných pozvala na workshop k štandardizácií odborných 
múzejných činností pripravovaný Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti ZMS, 
ktorý sa uskutoční vo Zvolene 2. júna 2016; 
 
- Ing. Miroslav Spišiak (Slovenská pošta-Poštové múzeum, B. Bystrica) vyjadril nesúhlas 
s faktom, že Poštové múzeum bolo v správe Revíznej komisie ZMS spomenuté ako neplatič 
členského príspevku za minulý kalendárny rok a požiadal, aby bola táto informácia zo správy 
vymazaná, keďže už preukázal uhradenie tohto záväzku. Predsedajúci VZ PhDr. S. Mičev 
prisľúbil overenie tejto skutočnosti a v prípade, že Poštové múzeum naozaj členský príspevok 
za rok 2015 uhradilo, bude táto informácia zo správy Revíznej komisie ZMS vymazaná; 
 
- PhDr. S. Mičev predniesol kritický diskusný príspevok s názvom Quo vadis slovenské 
múzejníctvo?; 
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- PhDr. G. Podušelová obšírne reagovala na príspevok PhDr. S. Mičeva a zdôraznila, že za 
výkon odborných činností múzea zodpovedá riaditeľ organizácie a jednou z jeho úloh je 
i pôsobenie na zriaďovateľa, aby bol výkon odborných činností saturovaný i po finančnej 
stránke; 
 
-  PhDr. R. Hradecký v reakcii na príspevok PhDr. S. Mičeva zdôraznil potrebu prijatia 
normatívov v súvislosti s nastavením finančných štandardov, aby mohli byť odborné činnosti 
múzea pokryté finančne, pričom práca múzea s verejnosťou a práca múzea so zbierkami 
musí byť v rovnováhe. Zdôraznil, že úlohou múzea je sprostredkovať návštevníkom 
autentický zážitok a vybudovať v nich presvedčenie, že návšteva múzea je súčasťou 
životného štýlu, pričom apeloval na spoločný postup múzeí i v rámci ZMS v tejto veci; 
 
- Mgr. Katarína Hallonová (Považské múzeum v Žiline) vystúpila v mene zamestnancov 
Považského múzea s požiadavkou na podporu pre ich snahu o opätovný vstup do ZMS a o 
pomoc pri riešení tohto problému so Žilinským samosprávnym krajom (ďalej iba ŽSK) ako 
zriaďovateľom múzea. Predseda ZMS PhDr. P. Hyross prítomných v tejto súvislosti 
informoval o snahe Predstavenstva ZMS vyvolať rokovanie so zástupcami ŽSK, ktorá však 
nebolo úspešné a zdôraznil, že prioritnou úlohou Predstavenstva ZMS je osloviť priamo 
predsedu ŽSK a požiadať ho o stretnutie vo veci záujmu ZMS o členstvo múzeí 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v ZMS; 
 
- Mgr. P. Černek reagoval na príspevky PhDr. R. Hradeckého a Mgr. K. Hallonovej z pohľadu 
zariaďovateľa,  konkrétne Banskobystrického samosprávneho kraja a vysvetlil východiskové 
pozície kraja pri tvorbe rozpočtov organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti; 
 
- Mgr. I. Kaczarová prítomných informovala, že na webovom sídle ZMS je k dispozícii na 
stihanutie plagát k Noci múzeí a galérií, pričom po nespokojnosti viacerých múzeí v minulých 
rokoch tento rok ZMS v spolupráci so SNM pristúpil k prevzatiu centrálneho grafického 
vizuálu francúzskeho ICOM-u. Rovnako pozornosť upriamila i na návratku, ktorá je tiež 
k dispozícii na stránke www.zms.sk a web www.nocmuzei.sk, na ktorom sú postupne 
zverejňované programy Noci múzeí a galérií jednotlivých múzeí. 
 
K bodu 11 
Pred prítomnými zástupcami členských múzeí svoje portfólio prezentovala spoločnosť City 
light Slovakia, s. r. o., ktorá sa zaoberá navrhovaním a dodávkou inteligentných osvetľovacích 
systémov pre múzeá a galérie. 
 
K bodu 12 
PhDr. R. Hradecký ako predseda Návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia z 26. VZ ZMS 
(pozri Prílohu č. 15). Predsedajúci PhDr. S. Mičev nechal o tomto návrhu hlasovať: 
        za: 94 hlasov 
        proti: 0 
        zdržal sa: 0 
        návrh bol jednomyseľne prijatý. 
K bodu 13 
Predseda ZMS PhDr. P. Hyross poďakoval prítomným zástupcom múzeí za ich aktívnu účasť 
na VZ a ukončil rokovanie 26. VZ. 
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V Banskej Bystrici 27. apríla 2016 
 
Zapísal:  
PhDr. Daniel Hupko, PhD.  
   
Overili:  
PhDr. Daniela Čambálová, v. r.    
 
 
Mgr. Elena Zahradníková, v. r.    
 
 

 
Prílohy 
Príloha č. 1: Zoznam ocenených na 26. VZ ZMS 
Príloha č. 2: Informácia o počte mandátov na 26. VZ ZMS 
Príloha č. 3: Správa Mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 26. VZ ZMS  
Príloha č. 4: Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 25. VZ 
Príloha č. 5: Správa o činnosti Etnologickej sekcie ZMS od 25. VZ 
Príloha č. 6: Správa o činnosti Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS 
od 25. VZ 
Príloha č. 7: Správa o činnosti Komisie pre zbierky dejín vedy a techniky ZMS za rok 2015 
Príloha č. 8: Odpočet činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti za rok 2015 
Príloha č. 9: Správa o činnosti Únie múzeí v prírode – odbornej komisie ZMS pre múzeá 
v prírode za obdobie do 26. VZ 
Príloha č. 10: Správa o hospodárení  ZMS za kalendárny rok 2015 
Príloha č. 11: Správa Revíznej komisie ZMS 
Príloha č. 12: Stanovy ZMS – múzeami pripomienkovaný návrh Predstavenstva ZMS na 
schválenie 
Príloha č. 13: Návrh Plánu činnosti Predstavenstva ZMS do 27. VZ 
Príloha č. 14: Návrh Rozpočtu ZMS na rok 2016 
Príloha č. 15: Uznesenie z 26. VZ ZMS 
 
 
 
  


