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Správa Predstavenstva o činnosti ZMS  

od 26. VZ ZMS 

 

 

 

 

 

A) Koncepčná práca 

1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a inými 

štátnymi orgánmi na príprave právnych predpisov, koncepčných materiálov týkajúcich 

sa rozvoja slovenského múzejníctva a v rámci pôsobnosti Zväzu múzeí na Slovensku 

(ďalej ZMS)  poskytovať  svojim členom informácie o nadobudnutí ich účinnosti.                                                                                  

V prípade potreby iniciovať zmeny v právnych predpisoch. 

   - v uplynulom roku ZMS nebol zo strany Ministerstva kultúry oslovený na 

spoluprácu v žiadnej oblasti. Na porade riaditeľov členských múzeí ZMS nový 

generálny riaditeľ SKD MK SR PhDr. Radoslav Ragač, PhD. informoval o príprave 

novely Zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách... naplánovanej na 

druhý polrok 2017, pričom ZMS bude oslovený na pripomienkovanie návrhu zákona. 

     - Mgr. Kamenská z vyššie uvedenej sekcie  informovala o rozpracovanosti 

aktualizácie katalógu pracovných činností a vyzvala zasielať písomné podnety  

k  rôznym aktuálnym témam na MK SR. 

 

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

jednotlivých členských múzeí.  

- nebola požiadavka. 

 

3. Vysielať  zástupcov z radov členov ZMS  najmä do odbornej komisie Fondu na 

podporu umenia, komisie pre udelenie titulu Múzeum roka, komisia pre udelenie Ceny 

Andreja Kmeťa a do iných odborných komisií subjektov, ktoré ZMS o účasť 

požiadajú. 
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               - v súčasnosti má ZMS zástupcov v nasledovných komisiách:  

Archeologická komisia MK SR,                                                                                                                                                             

             odborné hodnotiace komisie FPU,  

komisia pre udelenie titulu Múzeum roka,  

porota pre udelenie Ceny Andreja Kmeťa. 

 

 

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

problémov vo vzťahu k zriaďovateľom, v prípade potreby alebo žiadosti 

spolupracovať s MK SR pri riešení konkrétnych problémov jednotlivých múzeí. 

  - Predstavenstvo sa zaoberalo otvoreným listom zamestnancov Považského múzea v  

        Žiline, týkajúcim sa plánovaného zrušenia výstavnej miestnosti a knižnice múzea, ako aj                                       

        presťahovania depozitára nábytku s cieľom uvoľniť priestory pre účely zriadenia    

        reštaurácie. Uskutočnilo sa rokovanie na pôde Považského múzea v Žiline s riaditeľkou                                   

 múzea. Po vypočutí argumentov obidvoch strán bolo konštatované, že nie je možné     

 prikloniť sa ani na jednu zo strán sporu.  

        Predstavenstvo očakáva, že situácia bude vyriešená tak, aby neboli narušené  

        odborné činnosti v múzeu. Zároveň ľutuje, že Považské múzeum, ako aj ďalšie múzeá 

        v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nie sú členmi ZMS..          

        V uvedenej veci Predstavenstvo niekoľkokrát iniciovalo stretnutie s zriaďovateľom     

        múzea – Žilinským samosprávnym krajom (aj vo veci riešenia ne/členstva ďalších múzeí   

        v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského VÚC), avšak neúspešne. 

             - Predstavenstvo sa oboznámilo aj s otvoreným listom Mgr. Ľ. Rybárskej z Múzea  

         Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši primátorovi mesta Liptovský Mikuláš. Pre končiaci  

         mandát odložilo zaujatie stanoviska na nové Predstavenstvo ZMS. 

             - Predstavenstvo dostalo aj podnet z Východoslovenskej galérie v Košiciach     

         týkajúci sa problematiky vedecko-výskumného dokumentačného materiálu  

         a dokumentačných fondov v múzeách a galériách vo vzťahu k štátnym archívom.     

         Privítalo iniciatívu k tejto téme usporiadať odborný seminár a vypracovaním stanoviska   

         poverilo Odborné komisiu pre odborné múzejné činnosti ZMS. 

 

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

štandardov profesijnej múzejnej činnosti. 
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- prípravou podkladov pre štandardy odborných múzejných činností sa zaoberali 

dvaja členovia predstavenstva  Mgr. Elena Zahradníková – Bercíková a PhDr. Roman 

Hradecký   

   - prípravu štandardov odborných múzejných činností v súčasnosti za ZMS zastrešuje 

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti, pričom na tento účel získala v roku 

2016 dotáciu z FPU. V roku 2017 bude materiál predložený na pripomienkovane 

členskej základni a diskusiu v odbornej obci a následne predložený Sekcii kultúrneho 

dedičstva MK SR.  

 

6. Začať diskusiu o potrebe a možnostiach vytvorenia samostatného metodického 

pracoviska s právnou subjektivitou pre múzeá a galérie. 

               - uskutočnilo sa rokovanie predsedu ZMS s povereným riaditeľom SNM, ktorý  

            prisľúbil v prípade, že sa stane generálnym riaditeľom SNM, podniknúť príslušné   

            kroky na skvalitnenie činnosti Muzeologického kabinetu SNM. Zároveň však očakáva  

aj konkrétne podnety a pripomienky k práci kabinetu od ZMS i jeho členských múzeí. 

   

B) Verejno-prezentačná práca 

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

zameraných na prezentáciu múzeí a to najmä Noc múzeí a galérií, Dni európskeho 

kultúrneho dedičstva a  Festival  múzeí  

        - Noc múzeí 2016 prebehla úspešne,  ZMS sa podieľal na sumarizácii podkladov pre 

webovú stránku. Návštevnosť mierne prekročila predchádzajúci rok a pozitívne možno 

hodnotiť aj rastúci záujem  rôznych mimomúzejných inštitúcií o zapojenie sa do 

podujatia a prezentovať sa na webovej stránke za poplatok. 

       - Festival múzeí sa uskutočnil na hrade Červený kameň (SNM-Múzeum Červený 

Kameň v Častej) s mierne menším  počtom účastníkov ako v minulosti. V roku 2017 sa 

Festival na pozvanie riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva 

doc. D. Šubovej uskutoční v dňoch 26. – 27. 6. 2017 v Liptovskom Mikuláši.   

 

2.  Po zverejnení výzvy Fondu na podporu umenia uchádzať sa o finančnú podporu na 

realizáciu projektov ZMS. 

        - podané boli celkom štyri žiadosti, z ktorých nebola podporená iba jedna – 

konferencia Museologica literaria 2017. Podporené boli: 2. etapa realizácie 

Štandardov odborných múzejných činností, usporiadanie kolokvia a vypracovanie 
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metodiky Na spoločnej ceste a usporiadanie konferencie Baníctvo v našich múzeách 

(Etnológ a múzeum). 

 

3.  Zabezpečovať a aktualizovať prezentáciu členských múzeí a ich aktivít na webovej 

stránke ZMS.  

        - priebežne sa aktualizovala stránka, na ktorej pribúdajú informácie aj 

o zahraničných podujatiach 

-  aktívne sa rozvíja prezentácia ZMS na facebooku prostredníctvom Mgr. Eleny 

Zahradníkovej - Bercíkovej 

         

C) Odborná a odborno-koordinačná práca, medzinárodná spolupráca 

1. Podporovať činnosť  komisií ZMS: 

 Etnologická komisia 

 Komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách 

 Únia múzeí v prírode 

 Komisia pre odborné múzejné činnosti 

 Komisia pre zbierky dejín techniky múzeí  

a prípadných územných sekcií ZMS  a iniciovať zakladanie nových. Podporovať  

a pripravovať odborné stretnutia zamestnancov členských múzeí. 

   - predstavenstvo poskytlo finančnú aj metodickú pomoc jednotlivým komisiám    

           a iniciovalo vznik nových. Na rok 2017 bol avizovaný vznik Prírodovednej komisie          

            a uskutočnili sa prvé diskusie o vzniku  Archeologickej komisie. 

   

2. Iniciovať a podporovať odborno-vzdelávacie aktivity jednotlivých odborných komisií. 

- komisie pracovali samostatne i v súčinnosti s Predstavenstvom ZMS – pozri správy 

o činnosti jednotlivých odborných komisií. 

 

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

múzeí. 

                - uskutočnil sa zájazd do Szegedu a okolia (Maďarsko), ZMS hradilo náklady na    

            dopravu, účastníci si hradili ubytovanie a stravu. Napriek zaujímavému programu  

            nebola naplnená kapacita autobusu.  
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4. Pokračovať v spolupráci  s partnerskými organizáciami na Slovensku, v Českej 

republike a v  Maďarsku. 

                - uskutočnilo sa stretnutie tzv. memorandových partnerov z Českej a Slovenskej  

            republiky na pôde Národního technického muzea pri príležitosti konferencie Muzeum 

            a změna.  Pri tejto príležitosti zástupcovia ZMS navrhli usporiadať spoločnú odbornú  

            konferenciu v roku 2018 v Bratislave pri 100. výročí vzniku Československa. Návrh  

            témy s prvými detailmi (Dokumentácia osmičkových výročí v slov. a čes. múzeách) bol  

            zaslaný českým partnerom, vzájomná spolupráca je v štádiu rokovaní. 

              - členka Predstavenstva ZMS Mgr. Silvia Siposová sa zúčastnila osláv 20. výročia  

založenia Pulzského spoločnosti v Budapešti s pozdravným listom. 

 

5. Aktívne sa zúčastniť na zasadnutí NEMO (Network of European Museum 

Organisations) a ním  organizovaných podujatiach. 

     - výročného zasadnutia tejto organizácie sa za ZMS v uplynulom roku nezúčastnil 

nikto. 

     - na prelome januára a februára 2017 sa v talianskej Bologni uskutočnilo 

vzdelávacie a výmenné stretnutie múzejníkov z vybraných európskych krajín na tému 

edukačné aktivity a akreditácia múzeí. Za ZMS sa zúčastnil PhDr. Jaroslav Hanko, 

predseda Komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS, ktorý stretnutie hodnotil 

veľmi pozitívne a odporúčal slovenským múzejníkom účasť na podobných podujatiach. 

Podrobná správa z cesty je uverejnená na webovom sídle ZMS. 

 

D) Vnútrozväzová práca, činnosť Predstavenstva ZMS (P ZMS) a Rady  ZMS 

1. Zasadnutie Predstavenstva ZMS sa od 26. valného zhromaždenia uskutočnilo 

šesťkrát, z toho štyrikrát v roku 2016, dvakrát v roku 2017, Rada ZMS zasadla 

jedenkrát (iba v roku 2017). 

   - uskutočnil sa dotazníkový prieskum s cieľom zistiť priemerné mzdy 

zamestnancov členských múzeí. Zúčastnilo sa ho 42 múzeí a poskytol vzorku 

Slovenskému odborovému zväzu verejnej správy a kultúry s cieľom podporiť 

požiadavky pri  rokovaniach o zvýšení mzdového ohodnotenia. 

   - bol dokončený Registratúrny poriadok a plán ZMS, ktorý následne prešiel 

pripomienkovým konaním na odbore archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR 

a 1.6.2016 nadobudol účinnosť. 
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   - v máji zaslalo Predstavenstvo list na FPU ohľadom oneskorenia termínov 

otvorenia výzvy pre múzeá a s tým súvisiace problémy. 

   - členské múzeá boli listom vyzvané pripomienkovať prvý rok pôsobenia FPU – 

24 múzeí a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS zaslali podnety 

a ich sumarizácia bola v novembri doručená riaditeľovi FPU.  

- za nového člena ZMS bolo prijaté Múzeum a galéria vo Veľkom Šariši 

- 7. 12. 2016 sa v Bratislave na pôde Múzea mesta Bratislavy uskutočnila porada 

riaditeľov členských múzeí ZMS, obsahom ktorej bolo riešenie aktuálnych 

problémov. 

- v tomto roku odišiel na vlastnú žiadosť z PZMS jeho člen Mgr. Eduard Laincz, 

ktorého nahradila Mgr. Františka Marcinová 

 

2. Vyriešiť obsadenie pozície manažéra ZMS.  

- uvoľnenú pozíciu manažéra po odchode Mgr. Andrey Jamrichovej obsadila p. 

Marieta Kolláriková a na miesto dlhoročnej  hospodárky  Ivany Gallovej, ktorá 

odišla k 31. 7.2016, nastúpila p. Jarmila Selecká. Uskutočnil sa vnútorný audit  

hospodárenia a evidencie dokladov a počas posledného štvrťroka 2016 prebiehalo 

intenzívne odstraňovanie kontrolou zistených nedostatkov. 

 

 

            V Bratislave, 14. 3. 2017                                                  

 

 

 

PhDr. Peter Hyross 

                                                                                                               predseda ZMS 

 

 


