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Zápis zo zasadnutia 

Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku,  

konaného 10. apríla 2017 

 

Miesto konania: Banská Bystrica, Vzdelávacie centrum Múzea SNP  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

za Predstavenstvo: U. Ambrušová, E. Bercíková-Zahradníková, Š. Engel, R. Hradecký, D. 

Hupko, I. Kaczarová, F. Marcinová, M. Pražienka 

ospravedlnená: O. Bodorová 

za sekretariát: M. Kolláriková, J. Selecká 

za Revíznu komisiu: I. Géczyová, P. Hyross, Ľ. Miľanová 

 

Program: 

1. otvorenie a privítanie 

2. voľba Rady ZMS a zapisovateľa ZMS 

3. rozpracovanie Rámcového plánu činnosti Predstavenstva ZMS 

4. rôzne 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1: 

Predsedníčka ZMS I. Kaczarová privítala prítomných členov Predstavenstva ZMS (P ZMS) 

a po kontrole uznášaniaschopnosti otvorila zasadnutie. P ZMS bolo uznášaniaschopné – 

prítomná bola nadpolovičná väčšina jeho členov (v súlade s Čl. VII ods. 4. Stanov ZMS). 

 

K bodu 2 
P ZMS hlasovalo o návrhoch predsedníčky I. Kaczarovej na obsadenie postov podpredsedu, 

tajomníka a zapisovateľa s nasledovnými výsledkami: 

- PhDr. Daniel Hupko, PhD., podpredseda ZMS: za: 7 

        proti: 0 

        zdržal sa: 1, návrh bol prijatý,  

- Ing. Štefan Engel, PhD., tajomník:   za: 7 

        proti: 0 

        zdržal sa: 1, návrh bol prijatý,  

- Mgr. Františka Marcinová, PhD., zapisovateľka:  za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 1, návrh bol prijatý. 

 

K bodu 3:   

P ZMS prerokovalo jednotlivé bodu Rámcového plánu činnosti P ZMS do 28. valného 

zhromaždenia ZMS, schváleného na 27. valnom zhromaždení ZMS v Banskej Bystrici 29. 3. 

2017. P ZMS sa zároveň oboznámilo so sumárom otvorených rozpracovaných, resp. 

nedoriešených úloh z minulého volebného obdobia P ZMS, ktorým bude potrebné venovať 

pozornosť a určilo zodpovedných za doriešenie týchto úloh: 

1. Doriešenie nedoplatku Liptovského múzea, 

Z: P ZMS, 

Výjazdové zasadnutie P ZMS v Žilinskom samosprávnom kraji (Ú 31/2015), 

Z: Kaczarová, 

2. Aktualizácia Organizačného a rokovacieho poriadku ZMS, 

Z: Rada ZMS, 



2 
 

3. Vypracovanie návrhu Pravidiel udeľovania ocenení ZMS (Ú 32/2015), 

Z: Rada ZMS, 

4. Katalóg pracovných činností (Ú 19/2016), 

Z: Hradecký, 

5. Konferencia k 100. výročiu vzniku Československa v roku 2018 (Ú 2/2017), 

Z: Hupko, 

6. Odkúpenie domény www.nocmuzei.sk (Ú 5/2017), 

Z: Kaczarová, 

7. Vydanie tzv. kolieska prvej pomoci (Ú 7/2017), 

Z: Hupko, 

8. Žiadosť Východoslovenskej galérie o stanovisko (Ú 8/2017), 

Z: Ambrušová, 

9. Prerokovanie otvoreného listu Mgr. Ľ. Rybárskej z Múzea Janka Kráľa 

v Liptovskom Mikuláši primátorovi mesta Liptovský Mikuláš,  

Z: P ZMS, 

10. Zakúpenie účtovného programu pre sekretariát ZMS,  

Z: Kaczarová. 

 

K bodu 4: 

V rámci bodu rôzne: 

- P ZMS prerokovalo zmenu koordinátora celoslovenskej Noci múzeí za ZMS, ktorým sa 

stala E. Bercíková-Zahradníková, 

 

- D. Hupko prítomných stručne oboznámil s obsahom listu Východoslovenskej galérie 

v Košiciach (problém dokumentačných a pracovných fondov v pamäťovej inštitúcii a ich 

vzťah k štátnym archívom),  

Ú 8/2017 Žiadosť Východoslovenskej galérie o stanovisko 

- pripomenúť V. Majchrovičovej prípravu stanoviska k žiadosti za Odbornú komisiu 

pre odborné múzejné činnosti ZMS pre P ZMS 

Z: Hupko 

T: ihneď 

- zistiť stav prípravy zamýšľaného seminára  

Z: Ambrušová 

T: 20. 4. 2017 

- prerokovať postoj Rady galérií Slovenska k žiadosti Východoslovenskej galérie 

Z: Kaczarová 

T: 24. 4. 2017 

 

- P ZMS prerokovalo zmenu koordinátora Festivalu múzeí 2017, ktorý sa uskutoční 

v Liptovskom Mikuláši – stal sa ním M. Pražienka,  

Ú 9/2017 Príprava Festivalu múzeí 2017 

- pripraviť informáciu o programe a časovom priebehu festivalu, vrátane rozpočtu na 

rokovanie P ZMS 

Z: Pražienka 

T: 28. 4. 2017 

 

- P ZMS prerokovalo a schválilo návrh na udelenie Pamätnej medaily ZMS p. Viere 

Szárazovej z Vlastivedného múzea v Galante za dlhoročnú odbornú prácu na poli 

konzervovania zbierkových predmetov pri príležitosti významného pracovného jubilea (40 

rokov práce v múzejníctve), 

 



3 
 

- P ZMS prerokovalo návrh listu ZMS ministrovi kultúry SR vypracovaného Ing. M. 

Spišiakom, vedúcim Poštového múzea, 

Ú 10/2017 List ZMS ministrovi kultúry SR vo veci vyraďovania zbierkových predmetov 

- pripomienkovanie návrh listu mailom 

Z: členovia P ZMS 

T: 20. 4. 2017 

- zapracovanie pripomienok a zaslanie listu ministrovi 

Z: Hupko 

T: 5. 5. 2017 

 

- I. Kaczarová prítomných informovala, že správu webu www.nocmuzei.sk po Ing. Šokovi 

prevezme p. M. Moncoľ,  

 

- R. Hradecký informoval, že podľa informácií od Ing. Šoku bude na predaj i webová stránka 

www.muzeum.sk,  

 

- P ZMS prerokovalo požiadavku Dr. J. Hanka, predsedu Odbornej komisie pre výchovu 

a vzdelávanie v múzeách ZMS, vo veci usmernenia možnosti čerpať dotáciu schválenú 

Fondom na podporu umenia, ktorá však zatiaľ nebola potvrdená uzatvorením zmluvy a ani 

poukázaná na účet ZMS. P ZMS skonštatovalo, že do finančných záväzkov možno vstupovať 

v súlade s termínmi začiatku a ukončenia projektu v predloženej žiadosti – obdobne ako tomu 

bolo i v prípade Etnologickej komisie ZMS v roku 2016 pri príprave konferencie Etnológ 

a múzeum, 

 

- R. Hradecký navrhol, aby ZMS v mene svojich členských múzeí vstúpil do rokovaní 

s Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom kultúry SR vo veci hľadania 

spoločných riešení, prípadne udelenia výnimiek z komerčných činností v Dohovore o 

medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) 

pre múzeá – vyrokovať podmienky, za akých je možné vyberať vstupné na výstavách, na 

ktorých sú prezentované preparáty druhov, chránených týmto dohovorom vzhľadom 

k rozporuplnosti otázky „ne“-ziskovosti v prospech minimalizácie strát v prospech 

vzdelávania návštevníckej verejnosti prostredníctvom odborne zameraných výstav múzeí. 

K jeho iniciative sa pridali i Ľ. Miľanová (Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene) a Š. 

Engel (Múzeum vo Sv. Antone), 

Ú 11/2017 Dohovor CITES – vyvolanie rokovania s MŽP SR a MK SR 

- pripraviť návrh listu  

Z: Hradecký, Engel, Miľanová 

T: ihneď 

 

- predsedníčka I. Kaczarová požiadala hospodárku J. Seleckú o vypracovanie prehľadu 

nedoplatkov členských príspevkov jednotlivých členov ZMS za posledné 4 roky, 

Ú 12/2017 Prehľad nedoplatkov členských múzeí ZMS  

- pripraviť materiál na rokovanie P ZMS 

Z: Selecká, Géczyová 

T: 31. 5. 2017 

 

- P ZMS poverilo F. Marcinovú prípravou nadviazania spolupráce s poľským Spolkom múzeí 

v prírode a Spolkom hradov, zámkov a kaštieľov, vrátane prekladu partnerskej zmluvy do 

slovenčiny na prerokovanie na P ZMS, 

Ú 13/2017 Nadviazanie spolupráce s poľskými múzejníkmi  

- pripraviť preklad zmluvy do slovenčiny na rokovanie P ZMS 
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Z: Marcinová 

T: 31. 5. 2017 

 

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

Múzea SNP v Banskej Bystrici 31. mája 2017 so začiatkom o 10,30 hod. 

 

V Bratislave 15. apríla 2017. 

 

Zapísal:  

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

 

Overila:  

Iveta Kaczarová   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


