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Zápis zo zasadnutia 

Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku,  

konaného 18. januára 2017 

 

Miesto konania: Banská Bystrica, Vzdelávacie centrum Múzea SNP 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

za Predstavenstvo: E. Bercíková-Zahradníková, O. Bodorová, M. Demko, H. Ferencová, R. 

Hradecký, D. Hupko, P. Hyross, M. Janoštínová, I. Kaczarová, F. Marcinová, S. Mičev, Ľ. 

Miľanová, S. Siposová 

za sekretariát: Kolláriková, Selecká 

za Revíznu komisiu: I. Géczyová 

ospravedlnení: E. Greschová, Z. Letenayová,  

 

Program: 

1. otvorenie a privítanie 

2. kontrola plnenia úloh  

3. príprava 27. valného zhromaždenia ZMS  

4. rôzne 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1: 

Predseda ZMS P. Hyross po kontrole uznášaniaschopnosti privítal prítomných, poprial im 

veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2017 a otvoril zasadnutie Predstavenstva Zväzu 

múzeí na Slovensku (P ZMS).  

Členovia P ZMS si minútou ticha uctili pamiatku bývalého predsedu ZMS Ing. M. Lalkoviča, 

CSc., ktorý zomrel 20. decembra 2016 vo veku nedožitých 73 rokov. 

 

K bodu 2: 

Predseda ZMS vykonal kontrolu úloh, uložených na predchádzajúcom rokovaní P ZMS: 

Ú 17/2016 Návrhy žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia v roku 2017 

Úloha bola splnená. 

- manažérka M. Kolláriková informovala členov P ZMS, že ZMS podal celkom štyri žiadosti 

o dotáciu z Fondu na podporu umenia, pričom prvé dva projekty zastrešuje Odborná komisia 

pre odborné múzejné činnosti, tretí projekt vypracovala Odborná komisia pre výchovu 

a vzdelávanie v múzeách a štvrtý koordinuje Etnologická komisia ako 21. ročník konferencie 

Etnológ a múzeum: 

Por. č.  Názov projektu Dotácia Spoluúčasť  

1.  Museologica literaria 2017 (konferencia + zborník) 3 700 € 185 € 

2.  Štandardy odbor. múzej. činností – 2. etapa 2 500 € 125 € 

3.  Na spoločnej ceste (kolokvium + metod. publikácia) 5 735 € 300 € 

4.  Baníctvo v našich múzeách (konferencia + zborník) 9 350 €  500 € 

 

Ú 18/2016 Výroba pamätných medailí ZMS 

Úloha bola zrušená, keďže po ukončení preberania agendy po I. Gallovej bolo zistené, že 

počet vyrazených medailí je dostačujúci. 

 

Ú 19/2016 Katalóg pracovných činností 

- pripraviť žiadosť o doplnenie pracovnej skupiny na ministerstvo práce 

Úloha nebola splnená. 

Z: Hyross 

T: ihneď 
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K bodu 3:   

P ZMS podrobne prerokovalo koncepčný materiál o organizačnom zabezpečení 27. valného 

zhromaždenia (ďalej iba 27. VZ), vypracovaný tajomníčkou Ľ. Miľanovou. 27. VZ sa bude 

konať 29. marca 2017 v Banskej Bystrici, v priestoroch kinosály Múzea SNP na Kapitulskej 

ulici so začiatkom o 10. hodine. Okrem štandardných bodov programu (správa o činnosti P 

ZMS, správa o hospodárení, plán činnosti, rozpočet) bude súčasťou i voľba do orgánov ZMS: 

voľba Predstavenstva ZMS, voľba predsedu ZMS, voľba Revíznej komisie ZMS a voľba jej 

predsedu. P ZMS koncepčný materiál schválilo, vrátane úloh pre jednotlivých členov P ZMS 

z neho vyplývajúcich. 

Predseda P. Hyross požiadal prítomných o vyjadrenie stanoviska, či majú záujem opätovne 

kandidovať do orgánov ZMS, pričom o kandidatúru do P ZMS záujem prejavili: E. 

Bercíková-Zahradníková, O. Bodorová, H. Ferencová, R. Hradecký, D. Hupko, I. Kaczarová 

a F. Marcinová. I. Géczyová vyjadrila záujem kandidovať do Revíznej komisie ZMS.  

Ú 1/2017 Príprava 27. valného zhromaždenia ZMS 

- organizačne zabezpečiť konanie 27. VZ 
Z: Miľanová a ostatní členovia P ZMS 

T: 29. 3. 2017 

 

K bodu 4: 

V rámci bodu rôzne: 

- predseda P. Hyross prítomných členov P ZMS informoval o obsahu a priebehu rokovania 

s Mgr. Z. Kmeťovou, riaditeľkou Považského múzea v Žiline, ktoré sa uskutočnilo 12. 

januára 2017 v reakcii na otvorený list pracovníkov  múzea, týkajúci sa zámeru zrušiť 

výstavnú miestnosť, múzejnú knižnicu a presťahovať depozitár nábytku a uvoľnené priestory 

prenajať ako nebytový priestor pre účely reštaurácie. Rokovanie na pôde Považského múzea 

prebehlo tak s jeho riaditeľkou, ako aj so zástupcami zamestnancov, ktorí na problém 

upozornili. P ZMS sa oboznámilo so zložitou situáciou v Považskom múzeu, ku ktorej 

prispelo i časté striedanie riaditeľov v posledných rokoch. P. Hyross skonštatoval, že po 

vypočutí argumentov oboch strán nie možné prikloniť sa ani na jednu zo strán sporu. P ZMS 

vzalo jeho informáciu na vedomie a vyjadrilo očakávanie, že situácia bude vyriešená tak, aby 

neboli negatívne zasiahnuté odborné činnosti v múzeu. P ZMS vyjadrilo poľutovanie, že 

Považské múzeum ako jedno z popredných slovenských múzeí nie je členom ZMS, čo 

neprospieva ani múzeu, ani celej odbornej múzejnej obci, 

 

- sa P ZMS oboznámilo s koncepciou konferencie k 100. výročiu vzniku Československej 

republiky „Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách.  

Rok 1918 a tie ostatné“, ktorú vypracoval D. Hupko v reakcii na závery rokovania 

memorandových partnerov v Prahe 23. novembra 2016, 

Ú 2/2017 Konferencia k 100. výročiu vzniku Československa v roku 2018 

- písomné pripomienky ku koncepcii konferencie zaslať mailom D. Hupkovi 

Z: členovia P ZMS 

T: 23. 1. 2017 

- koncepciu zaslať Asociácii muzeí a galerií listom 
Z: Hupko 

T: 31. 1. 2017 

 

- P ZMS v reakcii na náročnosť agendy, súvisiacej s vyúčtovaním dotácií poskytnutých 

z grantového systému FPU prijalo uznesenie, že za vyúčtovanie pridelených finančných 

prostriedkov budú zodpovední riešitelia týchto projektov, uvedení v žiadosti o dotáciu, resp. 

v zmluve o jej poskytnutí. V prípade, ak za vyúčtovanie majú byť zodpovední pracovníci 

sekretariátu (manažérka a hospodárka), je potrebné odmenu za túto činnosť zakomponovať do 

žiadosti o poskytnutie dotácie ako odmenu za riadenie projektu, 
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- M. Demko členov P ZMS informoval o obsahu osobného rozhovoru s riaditeľkou 

Východoslovenskej galérie Dr. D. Kenderovej vo veci podmienok poskytovania výpožičiek 

a reprodukcií zbierkových predmetov, ktorý P ZMS považuje za neštandardné – tlmočil 

prekvapenie Dr. Kenderovej nad ohlasom jej listu a jej prísľub, že k výhrade P ZMS zaujme 

stanovisko. I. Kaczarová informovala, že Rada galérií Slovenska ešte nezasadala – problém na 

prerokovanie predloží na jej jarnom zasadnutí, 

 

- P ZMS vzalo na vedomie oznámenie D. Šubovej, riaditeľky Slovenského múzea ochrany 

prírody a jaskyniarstva o zámere založiť prírodovednú komisiu ZMS, 

Ú 3/2017 Vznik prírodovednej komisie ZMS 

- poskytnúť pokyny k založeniu odbornej komisie ZMS 
Z: Miľanová  

T: ihneď  

 

- vzalo na vedomie informáciu Dr. M. Kotorovej, poverenej riaditeľky Krajského múzea 

v Prešove o zlúčení Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou s Krajským múzeom, 

 

- S. Mičev inicioval písomné oslovenie Ministerstva kultúry SR vo veci riešenia metodickej 

podpory pre múzea na Slovensku, pričom poukázal na nekoncepčnosť a náhodnosť 

metodickej činnosti Muzeologického kabinetu SNM,  

Ú 4/2017 Riešenie metodickej podpory pre múzea na Slovensku 

- pripraviť návrh listu pre Ministerstvo kultúry SR 
Z: Mičev 

T: ihneď 

- pripomienkovanie návrhu listu 

Z: členovia P ZMS 

T: 22. 2. 2017 

 

- E. Bercíková-Zahradníková v zastúpení Dr. Hanka, predsedu Odbornej komisie pre výchovu 

a vzdelávanie v múzeách ZMS, informovala o súbornom vydaní článkov, uverejnených 

v časopise Dobrá škola, ktorý zároveň rozdala členom P ZMS. Súbor článkov bude ako 

nepredajný materiál bezplatne distribuovaný do základných škôl a do múzeí múzejným 

pedagógom, 

 

- M. Janoštínová členov P ZMS požiadala, aby vzhľadom na skoré skončenie svojho mandátu 

v tomto volebnom období vypracovali za projekty, ktoré realizovali, záverečné správy, ktoré 

budú uložené do archívu ZMS, 

 

- P ZMS schválilo termín ďalšieho zasadnutia P ZMS – uskutoční sa vo Vzdelávacom centre 

Múzea SNP v Banskej Bystrici 22. februára 2017 so začiatkom o 10,00 hod. 

 

V Bratislave 24. januára 2017. 

 

Zapísal:  

Daniel Hupko    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Overil:  

Peter Hyross    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


