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Zväz múzeí na Slovensku 

Kapitulská 23 

974 00  Banská Bystrica 

 

 

Zápis z 27. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku,  

ktoré sa konalo 29. marca 2017  

v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici 
 

Program rokovania: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií (návrhovej, volebnej a mandátovej), 
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba skrutátorov a schválenie programu valného 
zhromaždenia 
3. Odovzdanie ocenení Zväzu múzeí na Slovensku za rok 2016 
4. Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 27. valného zhromaždenia 
Zväzu múzeí na Slovensku  
5. Správa o činnosti Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku od 26. valného zhromaždenia 
6. Správa o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku od 26. valného zhromaždenia, správa 
Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku a návrh rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku na 
rok 2017 
7. Predstavenie kandidátov do orgánov Zväzu múzeí na Slovensku 
8. Voľby Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku a Revíznej komisie Zväzu múzeí na 
Slovensku 
9. Návrh Rámcového plánu činnosti Predstavenstva do 28. valného zhromaždenia a návrh 
Rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku na kalendárny rok 2017 
10. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov Zväzu múzeí na 
Slovensku 
11. Voľba Predsedu Zväzu múzeí na Slovensku a predsedu Revíznej komisie Zväzu múzeí na 
Slovensku 
12. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb predsedu Zväzu múzeí na 
Slovensku a predsedu Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku 
13. Diskusia 
14. Uznesenie z 27. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 
15. Záver 
___________________________________________________________________________ 
 
Priebeh rokovania:   
K bodu 1 
Predseda Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej iba ZMS), PhDr. Peter Hyross (Múzeum mesta 
Bratislavy), otvoril rokovanie 27. valného zhromaždenia (ďalej iba VZ), pozdravil prítomných 
a menovite i hostí: Mgr. Branislava Panisa, generálneho riaditeľa Slovenského národného 
múzea, PhDr. Radoslava Ragača, PhD., generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva 
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Ministerstva kultúry SR a JUDr. Natáliu Durcovú, riaditeľku odboru múzeí, galérií a knižníc 
sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR. S krátkymi pozdravnými príhovormi 
vystúpili Mgr. Branislav Panis a PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
 
K bodu 2 
Rokovanie VZ viedol PhDr. Stanislav Mičev, PhD. (Múzeum SNP v B. Bystrici), 1. podpredseda 
ZMS.  
VZ hlasovaním odsúhlasilo: 
- pracovné predsedníctvo 27. VZ v zložení: PhDr. S. Mičev, PhDr. Peter Hyross a Mgr. Iveta 
Kaczarová (2. podpredsedníčka ZMS, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci),  
        za: 115 hlasov 
        proti: 0  
        zdržal sa: 3  
        návrh bol prijatý, 
- volebnú a mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Maroš Demko, predseda (Predstavenstvo 
ZMS, Zemplínske múzeum v Michalovciach), Mgr. Sylvia Siposová (Predstavenstvo ZMS, 
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku) a Mgr. Pavol Lackanič (Banícke múzeum v 
Rožňave),       za: 115 hlasov 
        proti: 2  
        zdržal sa: 1  
        návrh bol prijatý, 
- Návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Marianna Janoštínová, predsedníčka, (Predstavenstvo 
ZMS, Múzeum oravskej dediny v Zuberci), Ing. Marián Číž (Múzeum vo Svätom Antone) 
a Mgr. Michaela Škodová (Novohradské múzeum a galéria v Lučenci), 
        za: 118 hlasov 
        proti: 0  
        zdržal sa: 0  
        návrh bol prijatý, 
- zapisovateľa: PhDr. Daniela Hupka, PhD. (Predstavenstvo ZMS, Múzeum mesta Bratislavy), 
        za: 118 hlasov 
        proti: 0  
        zdržal sa: 0  
        návrh bol prijatý, 
- overovateľky zápisu z 27. VZ: Mgr. Veroniku Šebíkovú (Lesnícke a drevárske múzeum vo 
Zvolene) a Mgr. Ivicu Krištofovú (Horehronské múzeum v Brezne),  
        za: 118 hlasov 
        proti: 0  
        zdržal sa: 0  
        návrh bol prijatý, 
- skrutátorov: Ing. Erika Benka (Slovenské technické múzeum, Košice) a Mgr. Stanislavu 
Cúthovú (Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene), za: 118 hlasov 
        proti: 0  
        zdržal sa: 0  
        návrh bol prijatý, 
- a program 27. VZ ZMS,     118 hlasov 
        proti: 0  
        zdržal sa: 0  
        návrh bol prijatý,  
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K bodu 3 
Predseda ZMS PhDr. P. Hyross a 2. podpredsedníčka ZMS Mgr. I. Kaczarová odovzdali 
ocenenia ZMS: 13 Pamätných listov a 11 Pamätných medailí ZMS (pozri Prílohu č. 1). 
Pred udelením Pamätnej medaily ZMS doc. PhDr. Zbyněkovi Zbyslavovi Stránskemu in 
memoriam prítomní povstali a minútou ticha si uctili jeho pamiatku. Medailu z rúk predsedu 
ZMS prevzala vdova PhDr. Edita Stránská, ktorá vystúpila s krátkym ďakovným príhovorom. 
 
K bodu 4 
Mgr. M. Demko predniesol správu volebnej a mandátovej komisie, v ktorej konštatoval, že 
prítomných bolo celkom 118 platných mandátov z celkového počtu 154, ktoré boli 
prerozdelené medzi 69 členských múzeí ZMS. Keďže bola v zmysle Čl. 6, ods. 4 Stanov ZMS a 
Čl. 3, ods. 2 Organizačného a rokovacieho poriadku ZMS prítomná nadpolovičná väčšina 
mandátov, vyhlásil valné zhromaždenie za uznášaniaschopné (informáciu o počte mandátov 
a správu volebnej a mandátovej komisie pozri v prílohe – Prílohy č. 2 a 3). 
 
K bodu 5 
PhDr. P. Hyross, predseda ZMS predniesol správu o činnosti Predstavenstva ZMS od 26. VZ 
(pozri Prílohu č. 4), v ktorej zhodnotil činnosť ZMS za uplynulý rok. Vyzdvihol predovšetkým 
vnútrozväzovú prácu zameranú na stabilizáciu fungovania organizácie, vnútorný audit 
hospodárenia a vyzval jednotlivé členské múzea na podávanie písomných podnetov na 
adresu ZMS alebo Ministerstva kultúry SR týkajúcich sa aktuálnych problémov múzejníctva. 
Na záver svojho vystúpenia zhodnotil svoje pôsobenie na poste predsedu ZMS, ktoré viedol 
počas dvoch funkčných období (2011 – 2017), a poďakoval všetkých aktívnym členom oboch 
predstavenstiev, ktorým predsedal. 
 
K bodu 6 
VZ vzalo na vedomie: 
- správu o činnosti Etnologickej komisie ZMS za obdobie od 25. VZ (pozri Prílohu č. 5), ktorú 
v zastúpení PhDr. Daši Ferklovej (SNM-Múzeá v Martine), predsedníčky komisie, predniesla 
Mgr. Elena Bercíková-Zahradníková (Predstavenstvo ZMS, SNM-Múzeá v Martine), 
- správu o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS od 26. do 
27. VZ (Prílohu č. 6), ktorú predniesol PhDr. Jaroslav Hanko (SNM-Múzeum hračiek 
a bábkarských kultúr v Modrom Kameni), predseda komisie, 
- správu o činnosti Komisie pre zbierky dejín vedy a techniky ZMS za rok 2016 (Prílohu č. 7), 
ktorú predniesla Mgr. Zuzana Šullová (Slovenské technické múzeum, Košice), predsedníčka 
komisie,  
- správu činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti za rok 2016 (pozri Prílohu 
č. 8), ktorú predniesla PhDr. Viera Majchrovičová (Muzeologický kabinet SNM), predsedníčka 
komisie, 
- správu o činnosti Únie múzeí v prírode – odbornej komisie ZMS pre múzeá v prírode do 27. 
VZ (pozri Prílohu č. 9), ktorú predniesol Bc. Dušan Janický (Ľubovnianske múzeum – hrad 
v Starej Ľubovni), podpredseda komisie, 
- správu o hospodárení ZMS od 26. VZ a správu Revíznej komisie ZMS (pozri Prílohy č. 10 a 
11), ktoré predniesla PhDr. Iveta Géczyová (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi), 
predsedníčka Revíznej komisie ZMS. 
 
K bodu 7 
PhDr. S. Mičev, PhD. predstavil jednotlivých kandidátov do orgánov ZMS – Predstavenstva 
ZMS a Revíznej komisie ZMS.  
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Na základe návrhov z pléna boli do zoznamu kandidátov na členov Predstavenstva ZMS 
doplnení: Ing. Dalibor Lesník (Múzeum SNP, Banská Bystrica) s poradovým č. 18, Mgr. Martin 
Pražienka (Múzeum SNP, Banská Bystrica) s poradovým č. 19 a Mgr. Libuša Jaďuďová 
(Múzeum ľudovej umeleckej výroby, Stupava) s poradovým č. 20. 
 
K bodu 8 
Po krátkej inštruktáži o spôsobe voľby členov orgánov ZMS a po doplnení hlasovacích lístkov 
o kandidátov navrhnutých z pléna sa uskutočnili voľby členov Predstavenstva ZMS a Revíznej 
komisie ZMS. 
 
K bodu 9 
PhDr. S. Mičev, PhD. prítomných oboznámil s návrhmi Rámcového plánu činnosti 
Predstavenstva do 28. valného zhromaždenia (pozri Prílohu č. 12) a Rozpočtu Zväzu múzeí na 
Slovensku na kalendárny rok 2017 (pozri Prílohu č. 13). 
 
K bodu 10 
Mgr. M. Demko predniesol správu volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do 
orgánov ZMS. Volebná a mandátová komisia skontrolovala platnosť odovzdaných 
hlasovacích lístkov na voľbu členov Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS a hlasy 
opakovane prepočítala.  
V prípade volieb členov Predstavenstva ZMS bolo odovzdaných 115 hlasovacích lístkov, 
z toho všetkých 115 platných. Do Predstavenstva ZMS boli zvolení títo kandidáti: 
 
 Meno     Počet hlasov 

1. PhDr. Daniel Hupko, PhD.   77 

2. Mgr. Františka Marcinová, PhD.  70 

3. Ing. Štefan Engel, PhD.   66 

4. Mgr. Iveta Kaczarová    63 

5. Mgr. Martin Pražienka    63 

6. Mgr. Elena Bercíková-Zahradníková  61 

7. PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. 54 

8. PhDr. Roman Hradecký   53 

9. PhDr. Oľga Bodorová     52. 

V prípade volieb členov Revíznej komisie ZMS bolo odovzdaných 113 hlasovacích lístkov, 
z toho všetkých 113 platných. Do Revíznej komisie ZMS boli zvolení títo kandidáti: 
 
 Meno     Počet hlasov 

1. PhDr. Iveta Géczyová    100 

2. Mgr. Ľubica Miľanová    85 

3. PhDr. Peter Hyross    61. 

 

Kompletné poradie všetkých kandidátov je uvedené v Správe volebnej a mandátovej komisie 

o výsledku volieb do orgánov ZMS (pozri Prílohu č. 14). 
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K bodu 11 
PhDr. S. Mičev prítomných oboznámil s kandidátmi na funkcie predsedu ZMS a predsedu 
Revíznej komisie ZMS. Keďže v zmysle ods. 3 Čl. 2 Organizačného a rokovacieho poriadku 
ZMS bolo potrebné, aby bol počet kandidátov na voľby funkcionárov bol aspoň o jedného 
vyšší, boli z pléna na post predsedu ZMS postupne navrhnutí: PhDr. Daniel Hupko, PhD., Mgr. 
Františka Marcinová, PhD. a Mgr. Martin Pražienka a PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. 
(v tomto poradí), ktorí nomináciu odmietli. Plénum teda navrhlo Mgr. Ivetu Kaczarovú, ktorá 
nomináciu na post kandidátky na predsedníčku ZMS prijala. Na post predsedníčky Revíznej 
komisie ZMS bola nominovaná Mgr. Ľubica Miľanová, ktorá nomináciu prijala. 
Po krátkej inštruktáži o spôsobe voľby funkcionárov ZMS a po doplnení hlasovacích lístkov 
o kandidátov navrhnutých z pléna sa uskutočnili voľby predsedu ZMS a predsedu Revíznej 
komisie ZMS. 
 
K bodu 12 
Mgr. M. Demko predniesol správu volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb 
funkcionárov ZMS. volebná a mandátová komisia skontrolovala platnosť odovzdaných 
hlasovacích lístkov na predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS a hlasy opakovane 
prepočítala.  
V prípade týchto volieb bolo odovzdaných 112 hlasovacích lístkov, z toho boli 3 neplatné. 
Výsledky volieb sú takéto: 
- voľby predsedu ZMS: 
 
 Meno     Počet hlasov 

1. Mgr. Iveta Kaczarová    58 
  
- voľby predsedu Revíznej komisie ZMS: 
 
 Meno     Počet hlasov 

1. PhDr. Iveta Géczyová    97. 
 
Predsedníčkou ZMS bola zvolená Mgr. Iveta Kaczarová a predsedníčkou Revíznej komisie 
ZMS opätovne PhDr. Iveta Géczyová. Poradie kandidátov na funkcionárov ZMS spolu 
s počtami získaných hlasov je uvedené v Správe volebnej a mandátovej komisie o výsledku 
volieb funkcionárov ZMS (pozri Prílohu č. 15). 
 
K bodu 13 
V rámci diskusie vystúpili: 
 
- Mgr. Eva Greschová (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš) 
v mene riaditeľky múzea prítomných pozvala na Festival múzeí 2017, ktorý organizačne 
zabezpečuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Múzeom 
Janka Kráľa a uskutoční sa 26. – 27. 6. 2017 v Liptovskom Mikuláši ako dvojdňové podujatie 
s odborným programom; 
 
- Ing. Miroslav Spišiak (Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum, Banská Bystrica) prítomných 
oboznámil so zložitou situáciou v Poštovom múzeu, ktoré sa dlhodobo snaží riešiť 
problematiku duplicitných a multiplicitných zbierkových predmetov odborne evidovaných 
v múzeách.  Poštové múzeum k 31. 12. 2016 spravuje 6 480 032 ks zbierkových predmetov, 
pričom k tomuto počtu dospelo hlavne neoprávneným  prepočítaním evidovaných zbierok 
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a jednorazovo tak zbierkový fond Poštového múzea v roku 2004 narástol o 5 926 859 ks 
zbierkových predmetov. Problémom je, že takmer všetky  z týchto zbierkových predmetov sú 
multiplicity tých istých tuzemských poštových známok (napr. po 53 000 ks rovnakých známok 
– každá ako samostatný zbierkový predmet). Poštové múzeum sa pokúšalo túto situáciu 
riešiť vyradením multiplicitných zbierkových predmetov zo svojej odbornej evidencie, ale 
podľa vyjadrení kompetentných zamestnancov Ministerstva kultúry  SR v súčasnosti platné 
právne normy mu to neumožňujú. Preto ako delegát s platným mandátom vyzval 
novozvolené Predstavenstvo ZMS k nastoleniu tejto otázky na odbornú diskusiu a navrhol do 
Rámcového plánu činnosti Predstavenstva do 28. VZ doplniť úlohu vypracovať list 
adresovaný priamo ministrovi kultúry SR, ktorého obsahom bude apel na systematické 
odborné riešenie tohto problému, keďže  v zbierkových fondoch slovenských múzeí sú 
blokované také predmety kultúrnej hodnoty, ktoré charakteristiky zbierkového predmetu 
nespĺňajú, resp. sa nikdy nemali ani do zbierkových fondov múzeí dostať. Na záver vyzval 
zamestnancov sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, aby vypočuli hlasy 
volajúce po riešení tejto problematiky a pri avizovanej novelizácii zákona č. 206/2009 Z. z. 
vytvorili prechodnú alebo trvalú možnosť na riešenie uvedeného nepriaznivého stavu, 
ktorým je znehodnocované kultúrne dedičstvo SR v oblasti múzejníctva; 
 
- Ing. Marián Číž poďakoval odchádzajúcemu Predstavenstvu ZMS a ostatné funkčné obdobie 
označil za najproduktívnejšie od vzniku ZMS. Na záver svojho vystúpenia navrhol, aby bola 
platnosť prolongačnej známky na členské preukazy ZMS zmenená z platnosti počas jedného 
kalendárneho roka na 12 mesiacov, čím by sa preklenulo obdobie prvého štvrťroka, počas 
ktorého múzea nedisponujú prolongačnými známkymi a odpadli by tak problémy 
s vysvetľovaním, že preukaz je i tak platný, najmä pri návšteve múzeí v ČR; 
 
- PhDr. Peter Maráky prítomným zástupcom múzeí pripomenul blížiacu sa uzávierku 
podávania nominácií na Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 (31. marca 2017) 
a vyzval ich na nominovanie svojich výstavných, akvizičných, výskumných, publikačných či 
reštaurátorských projektov; 
 
- Mgr. Libuša Jaďuďová stručne ako členka hodnotiacich komisií Fondu na podporu umenia 
vo viacerých podprogramoch informovala o formálnych nedostatkoch predkladaných 
žiadostí o dotácie na projekty múzeí, pričom zdôraznila, že pri hodnotení projektov ide o ich 
kvalitu, nie kvantitu – poukázala najmä na skutočnosť, že jednotlivé múzeá znižujú samé 
svoje šance na pridelenie dostatočných finančných prostriedkov tým, že nepremyslene 
podávajú v rámci jedného múzea a podprogramu viaceré projekty, ktoré si navzájom 
konkurujú; 
 
- na záver diskusie s prezentáciou portfólia firmy City light Slovakia, s. r. o. vystúpil Ing. Milan 
Ondisko, ktorý prítomných oboznámil so segmentom portfólia spoločnosti (najmä osvetlenie 
a ponuka audiosprievodcov) určeným pre múzeá. 
 
K bodu 14 
PhDr. Marianna Janoštínová, predsedníčka návrhovej komisie, predniesla návrh uznesenia 
z 27. VZ ZMS (pozri Prílohu č. 16), vrátane Rámcového plánu činnosti do 28. VZ, doplneného 
o návrh Ing. M. Spišiaka. Následne o uznesení PhDr. S. Mičev nechal hlasovať s nasledovným 
výsledkom:       za: 118 hlasov 
        proti: 0  
        zdržal sa: 0  
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        uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 15 
Predseda ZMS PhDr. P. Hyross poďakoval prítomným zástupcom múzeí za ich aktívnu účasť 
na VZ, zablahoželal k zvoleniu členom orgánov ZMS a jeho funkcionárom, poprial im mnoho 
úspechov v práci pre ZMS a rokovanie 27. VZ ukončil. 
 

 
V Banskej Bystrici 5. apríla 2017 
 
Zapísal:  
PhDr. Daniel Hupko, PhD.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Overili:  
Mgr. Veronika Šebíková   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Mgr. Ivica Krištofová    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

 
Prílohy 
Príloha č. 1: Zoznam ocenených na 27. VZ ZMS 
Príloha č. 2: Informácia o počte mandátov na 27. VZ ZMS 
Príloha č. 3: Správa Volebnej a mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 27. VZ ZM  
Príloha č. 4: Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 26. VZ 
Príloha č. 5: Správa o činnosti Etnologickej sekcie ZMS od 26. VZ 
Príloha č. 6: Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS 
od 26.  do 27. VZ 
Príloha č. 7: Správa o činnosti Komisie pre zbierky dejín vedy a techniky ZMS za rok 2016 
Príloha č. 8: Správa činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti za rok 2016 
Príloha č. 9: Správa o činnosti Únie múzeí v prírode – odbornej komisie ZMS pre múzeá 
v prírode do 27. VZ 
Príloha č. 10: Správa o hospodárení  ZMS za kalendárny rok 2015 
Príloha č. 11: Správa Revíznej komisie ZMS 
Príloha č. 12: Rámcový plán činnosti do 28. VZ ZMS 
Príloha č. 13: Návrh rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku na rok 2017 
Príloha č. 14: Správa Volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov ZMS 
Príloha č. 15: Správa Volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb funkcionárov ZMS 
Príloha č. 16: Uznesenie z 27. VZ ZMS 




