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Zápis zo zasadnutia
Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku, 

konaného 1. júna 2016

Miesto konania: Banská Bystrica, Vzdelávacie centrum Múzea SNP

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
za Predstavenstvo: Bodorová, Hradecký, Hupko, Hyross, Kaczarová, Letenayová, Mičev, 
Miľanová, Siposová, Zahradníková
za Revíznu komisiu: Géczyová
za sekretariát: Gallová, Kolláriková
prizvaný: Jozef Tihányi (SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej)
ospravedlnení: Demko, Ferencová, Greschová, Janoštínová, Laincz

Program:
1. otvorenie a privítanie
2. Festival múzeí Slovenska 2016 
3. Noc múzeí a galérií 2016 
4. exkurzia do Szegedu a okolia
5. rozpracovanie Plánu činnosti ZMS do 27. valného zhromaždenia 
6. rôzne

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1:
Predseda ZMS P. Hyross po kontrole uznášaniaschopnosti privítal prítomných a otvoril 
zasadnutie P ZMS. Osobitne privítal Mgr. Jozefa Tihányiho zo SNM-Múzea Červený Kameň 
v Častej (ďalej iba SNM-MČK), ktorý sa zasadnutia P ZMS zúčastnil ako hosť.

K bodu 2:
Mgr. J. Tihányi prítomných členov P ZMS ako zástupca múzea, ktoré tohtoročný festival 
organizuje, oboznámil s programom podujatia, organizačným zabezpečením a predbežným 
časovým plánom festivalu. Zdôraznil, že SNM-MČK v tomto roku upustilo od odborných 
prednášok ako jednej zo zložiek programu festivalu a nahradí ju prezentáciou činnosti múzea. 
V štádiu rokovania je i sprístupnenie výstavy o ovčiarstve v Obrazárni na nádvorí hradu 
Červený Kameň, ktorej vernisáž by v prípade, že príde k dohode, mohla byť súčasťou 
programu festivalu. P ZMS sa zaujímalo o možnosť ubytovania účastníkov v priestoroch 
SNM-MČK a vyjadrilo presvedčenie, že vlastné ubytovacie kapacity organizátora prednostne 
využijú účastníci zo stredného a východného Slovenska. P ZMS Mgr. Tihányimu odporučilo 
zvážiť zaradenie spoločenského stretnutia pre účastníkov do programu festivalu ako 
vhodného fóra na neformálne diskusie medzi múzejníkmi. Mgr. Tihányi otvoril i otázku 
zabezpečenia stravy pre účastníkov podujatia a finančnej refundácie nákladov na ňu. P. 
Hyross zopakoval, že na finančné pokrytie nákladov na stravu účastníkov je v schválenom 
rozpočte ZMS na rok 2016 viazaných 800 € a prípadné navýšenie tejto sumy bude závisieť od 
skutočne vynaložených nákladov na stravu účastníkov, pričom je podmienené súhlasom 
členov P ZMS.

K bodu 3:  
I. Kaczarová prítomných informovala o priebehu a výsledkoch Noci múzeí a galérií 2016. 
Napriek tomu, že ku dňu konania zasadnutia P ZMS neboli známe konečné kvantifikačné 
ukazovatele návštevnosti, podujatie možno hodnotiť ako veľmi úspešné –  celková 
návštevnosť dosiahne minuloročnú výšku a očakáva sa jej mierne prekročenie. Zvlášť kladne 
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bola hodnotená spolupráca múzeí v Banskej Bystrici a vo Zvolene počas podujatia, vďaka 
ktorej bola zaznamenaná vysoká účasť i v tých múzeách, ktoré zvyčajne nepatria k hlavným 
cieľom návštevníkov počas tohto Noci múzeí a galérií. 
I. Kaczarova pripomenula, že niektoré kontaktné mailové adresy členských múzeí už nie sú 
platné – pri ich používaní na komunikáciu pri prípravách podujatia sa maily na ne zasielané 
vracali ako nedoručiteľné. Manažérka M. Kolláriková pripomenula, že sekretariát ZMS 
vyzval členské múzeá na aktualizáciu kontaktných údajov, mnohé z nich však vôbec 
nereagovali.
P ZMS sa krátko zaoberalo otázkou mediálnej podpory Noci múzeí a galérií v budúcom roku: 
S. Mičev navrhol využiť na propagáciu podujatia krátky klip, ktorý by bol vysielaný vo 
verejnoprávnej televízií, ktorá by zároveň mohla byť hlavným mediálnym partnerom 
podujatia. P ZMS sa s jeho návrhom jednohlasne stotožnilo. 
Na záver predseda P. Hyross v mene P ZMS poďakoval I. Kaczarovej za svedomitú prácu, 
odvedenú pri koordinácii príprav tohtoročnej Noci múzeí a galérií, a pružnú komunikáciu 
s médiami. I. Kaczarová na záver uviedla, že veľkú zásluhu na bezproblémovom priebehu 
podujatia mala spolupráca so Zoltánom Illéšom, pracovníkom Novohradského múzea 
a galérie v Lučenci, a s Ing. M. Šokom, webmasterom domény www.nocmuzei.sk, ktorým 
verejne v mene P ZMS vyslovila poďakovanie.

K bodu 4:
S. Siposová členov P ZMS krátko informovala o programe exkurzie do Maďarska 
a aktuálnom stave jej príprav. P ZMS schválilo návrh termínu konania exkurzie – 22. – 23. 9. 
2016 – a úhradu nákladov na zabezpečenie autobusu pre účastníkov z rozpočtu ZMS. Ostatné 
náklady (ubytovanie, strava a pod.) si budú účastníci hradiť sami.
Ú 9/2016 Odborná exkurzia Szeged a okolie
- rozoslať členským múzeám prvý obežník s termínom za zaslanie návratok do 30. 6. 
(záväzné prihlásenie do 20. 8.)
Z: Siposová
T: 10. 6. 2016

K bodu 5:
P ZMS sa zaoberalo Plánom činnosti ZMS do 27. valného zhromaždenia. Predseda P. Hyross 
pripomenul, že P ZMS má pred sebou posledný rok svojho volebného obdobia a vyjadril 
nádej, že úspešné pôsobenie smerom navonok i v rámci vnútrozväzovej práce bude 
pokračovať i v tomto období. Ako zvlášť naliehavú úlohu vyzdvihol zvolanie spoločného 
stretnutia so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja (ďalej iba ŽSK) a múzeí v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti vo veci opätovného vstupu týchto múzeí do ZMS. 
V súvislosti s plánom činnosti na nasledujúce obdobie sa P ZMS zaoberalo i mzdovým 
ohodnotením pracovníkov múzeí. P ZMS sa zhodlo, že v nadväznosti na iniciatívu 
Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry zrealizuje dotazníkovú akciu, ktorej 
cieľom bude zistenie reálnych mzdových podmienok v múzeách.
Ú 31/2015 Výjazdové zasadnutie P ZMS v Žilinskom samosprávnom kraji
- inciovať rokovanie zástupcov ŽSK a múzeí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vo veci 
ich opätovného vstupu do ZMS
Z: Hyross, Hradecký
T: ihneď

Ú 11/2016 Dotazníková akcia na zistenie reálnych mzdových podmienok v múzeách
- pripraviť návrh listu a formulára dotazníka
Z: Hupko
T: 30. 6. 2016
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K bodu 6:
V rámci bodu rôzne P ZMS:
- na základe prihlášky Múzea a galérie vo Veľkom Šariši prijalo v súlade s bodom 2 Článku 3 
Stanov ZMS túto inštitúciu za člena ZMS, 
Ú 12/2016 Vstup Múzea a galérie vo Veľkom Šariši do ZMS
- pripraviť list s vyrozumením o prijatí za člena ZMS
Z: Miľanová
T: 30. 6. 2016,
- pripraviť zmluvu o členskom príspevku
Z: Gallová
T: 30. 6. 2016

- vzalo na vedomie informáciu D. Hupka, že Registratúrny poriadok ZMS, ktorého súčasťou 
je i registratúrny plán, prešiel úspešne pripomienkovým konaním na odbore archívov 
a registratúr Ministerstva vnútra SR v Bratislave a 1. júna 2016 nadobudol účinnosť ako 
Interná smernica č. 1/2016,
Ú 6/2016 Schválenie Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu ZMS
- publikovať znenie smernice na webovom sídle ZMS a rozposlať elektronickú verziu 
dokumentu členom P ZMS
Z: Hupko
T: 10. 6. 2016,

- poverilo tajomníčku ZMS Ľ. Miľanovú zistením záujmu memorandových partnerov 
o zvolanie opätovného stretnutia na pôde ZMS v roku 2016,
Ú 13/2016 Memorandové stretnutie partnerov ZMS v roku 2016
- zistiť záujem memorandových partnerov o stretnutie
Z: Miľanová
T: 30. 6. 2016,

- sa zaoberalo možnou náplňou spolupráce s memorandovými partnermi v roku 2018 pri 
príležitosti 100. výročia vzniku Československa,
Ú 14/2016 Návrhy projektov na spoluprácu s memorandovými partnermi v roku 2018
- vypracovať písomné návrhy projektov a zaslať mailom na zms@zms.sk
Z: členovia P ZMS
T: 15. 8. 2016

- S. Siposová informovala o priebehu osláv 20. výročia založenia Pulzského spoločnosti 
v Budapešti, na ktorých sa zúčastnila ako zástupkyňa ZMS a prítomných v mene P ZMS 
pozdravila prečítaním pozdravného listu. Za dôstojnú reprezentáciu ZMS jej P. Hyross 
poďakoval, 

- sa podrobne zaoberalo výhradou Slovenskej pošty, a. s. – Poštového múzea v Banskej 
Bystrici, ktorou sa Poštové múzeum na 26. valnom zhromaždení ZMS v Banskej Bystrici 
ohradilo voči tomu, že bolo vo verejne prezentovanej správe Revíznej komisie uvedené ako 
neplatič členského príspevku. I. Géczyová, predsedníčka Revíznej komisie ZMS, členov P 
ZMS informovala, že úhrada členského príspevku zo strany Poštového múzea bola za roky 
2015 i 2016 zrealizovaná a Poštové múzeum nie je neplatičom. Ale vzhľadom na skutočnosť, 
že Poštové múzeum platby členských príspevkov zrealizovalo bez uvedenia variabilného 
symbolu a v oboch prípadoch bez súčasného zaslania podpísaných zmlúv, na základe ktorých 
úhrada členského príspevku prebieha, nebolo možné platby identifikovať. I. Gallová, 
hospodárka ZMS, členov P ZMS informovala, že sken dokumentu, na základe ktorého mohla 
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byť platba za rok 2015 identifikovaná a priradená k Poštovému múzeu, bol zaslaný mailom 6. 
mája 2016, teda po konaní 26. valného zhromaždenia. P ZMS vzalo tieto informácie na 
vedomie a žiada, aby Poštové múzeum zaslalo chýbajúce zmluvy za roky 2015 a 2016 na 
adresu ZMS.
Ú 15/2016 Doriešenie výhrady Poštového múzea
- listom vyzvať Poštové múzeum listom na zaslanie chýbajúcich zmlúv
Z: Gallová, Miľanová
T: 30. 6. 2016

- stanovilo termín nasledujúceho zasadnutia P ZMS na 7. septembra 2016 o 10,00 hod. 
s miestom konania v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Členovia P ZMS sa po 
ukončení zasadania budú môcť zúčastniť odborného seminára (De)Akvizičná činnosť 
v múzeách na Zvolenskom zámku, ktorý bude otváracím podujatím Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva 2016, a následne vernisáže výstavy  Ján Boroškay, zvolenský lesmajster 
– prírodovedec – zberateľ  v Lesníckom a drevárskom múzeu so začiatkom o 18,00 hod.

V Bratislave 3. júna 2016.

Zapísal: 
Daniel Hupko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overil: 
Peter Hyross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


