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Zápis zo zasadnutia
Rady Zväzu múzeí na Slovensku,
konanej 7. novembra 2017
Miesto konania: Zvolen, Lesy SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
za Radu: Kaczarová, Hupko, Engel
za Revíznu komisiu: Géczyová, Miľanová
Program:
1. otvorenie a privítanie
2. aktuálne otázky
3. rôzne
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1:
Predsedníčka ZMS I. Kaczarová otvorila zasadnutie Rady Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej
iba R ZMS), privítala prítomných a vykonala kontrolu uznášaniaschopnosti.
K bodu 2:
Prítomní prediskutovali aktuálne otázky týkajúce sa bežného fungovania ZMS a venovali sa
i stavu riešenia dlhodobo pripravovaných aktivít:
- R ZMS schválila zriadenie doposielania korešpondencie zo sídla ZMS (Banská
Bystrica, Kapitulská 23, pošta Banská Bystrica 1) na adresu Múzea vo Svätom
Antone, kde sídli sekretariát ZMS. Po uplynutí troch mesiacov R ZMS vyhodnotí
prínos doposielania korešpondencie a rozhodne o ďalšom využívaní tejto služby,
Ú1: vyhodnotiť prínos doposielanie pre ZMS
Z: Engel
T: 31. 1. 2018
- R ZMS sa oboznámila s listom Ing. M. Šoku, ktorého obsahom bola jeho reakcia na
obsah zverejneného zápisu z posledného zasadnutia Predstavenstva ZMS (28. 9.
2017), najmä konštatovanie k novým zmluvám na web muzeum.sk, predaju domény
nocmuzei.sk a správe webu ZMS. Pri zverejnení predmetného zápisu nebol dodržaný
zaužívaný postup a došlo k zverejneniu neautorizovaného konceptu. Po upozornení
bol zápis okamžite stiahnutý. R ZMS vyjadrila poľutovanie nad vzniknutou situáciou
a rozhodla o jej celkovom ozrejmení. Oznámenie o odstúpení od zmluvy týkajúce sa
správy webu ZMS, R ZMS bude akceptovať,
Ú2: pripraviť písomnú odpoveď na list Ing. Šoku
Z: Géczyová
T: ihneď
Ú3: pripraviť podklady na prieskum na nového správcu webovej domény
Z: Engel
T: 31. 12. 2017
- R ZMS s potešením vzala na vedomie list D. Mikulíka, že spoluorganizátorom XXII.
ročníka konferencie Etnológ a múzeum s témou Tradičná strava a stravovanie, ktorá
sa uskutoční v septembri 2018 v Starej Ľubovni, bude Ľubovnianske múzeum – hrad
v Starej Ľubovni,
- R ZMS prerokovala doručené návrhy na žiadosti o dotácie z rozpočtu Fondu na
podporu umenia, ktoré budú predložená na rokovanie Predstavenstva ZMS:
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1. konferencia Etnológ a múzeum, XXII. ročník, 9800 €, zodpovedná: B. Šumská
(Etnologická komisia ZMS, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni),
2. centrálny internetový portál s ponukou vzdelávacích programov, 2000 €,
zodpovedný: J. Hanko (Komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS),
3. konferencia k 100. výročiu vzniku Československa, výška požadovanej dotácie
zatiaľ nestanovená, zodpovedný: D. Hupko (Predstavenstvo ZMS),
R ZMS podrobne prerokovala koncepciu konferencie k 100. výročiu vzniku
Československa vypracovanú D. Hupkom a zaslanú českej strane 26. 1. 2017. Témou
konferencie bude Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých
múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. R ZMS sa venovala programovým, propagačným
a organizačným aspektom konferencie, ktorá je zamýšľaná ako trojdňová. Dr. Hupko
informoval, že vo veci stretnutia prípravného výboru nenastal žiaden posun – termín
nebol stanovený,
Ú4: kontaktovať českých partnerov (Asociace muzeí a galerií ČR) so žiadosťou
o vytýčenie termínu stretnutia prípravného výboru konferencie
Z: Hupko
T: ihneď
R ZMS prerokovala návrh I. Géczyovej v roku 2018 pristúpiť k zopakovaniu kampane
Múzeum v čase, čas v múzeu a nadviazať tak na úspešný projekt z roku 2014 s názvom
Príbeh predmetu. Rok 1914 – tentoraz s témou 100. výročia vzniku Československa. R
ZMS odporučila predložiť prerokovanie tohto zámeru na zasadnutie Predstavenstva
ZMS.

K bodu 3:
V rámci bodu rôzne:
- R ZMS prerokovala návrh koncepčného materiálu Pravidlá udeľovania ocenení ZMS,
ktorý vypracoval D. Hupko. Materiál bude predložený na prerokovanie Predstavenstvu
ZMS,
- R ZMS prerokovala žiadosť SOV – Slovenského olympijského a športového múzea
o spoluprácu pri príprave a organizácii odborného podujatia v roku 2018 s pracovným
názvom Šport a olympizmus v slovenských múzeách (seminár/konferencia/kolokvium).
R ZMS rozhodla, že vo veci finančnej participácie musí Slovenské olympijské
a športové múzeum postupovať v súlade so Smernicou o poskytovaní finančného
príspevku z rozpočtu ZMS,
Ú5: tlmočiť stanovisko R ZMS SOV – Slovenskému olympijskému a športovému
múzeu
Z: Hupko
T: ihneď
- R ZMS prerokovala rámcový program porady riaditeľov členských múzeí ZMS, ktorá
sa uskutoční v 50. týždni:
1. plánované zmeny v právnych normách, týkajúcich sa múzejníctva (sekcia
kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR),
2. obvyklé chyby pri vypracúvaní žiadostí o dotáciu zo strany múzeí z rozpočtu Fondu
na podporu umenia,
3. otázka ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov múzeí,
4. špecifiká tvorby zbierok z oblasti prírodných vied – informácia (Prírodovedná
komisia ZMS),
- R ZMS prediskutovala prípravu Festivalu múzeí 2018 a konštatovala, že dosiaľ nebolo
určené miesto konania – otázka bude predložená na rokovanie Predstavenstva ZMS,
- R ZMS na podnet I. Kaczarovej rozhodla, že je potrebné zostaviť a viesť (vrátane
pravidelnej aktualizácie) zoznam nominantov ZMS do rôznych komisií (komisie
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Ministerstva kultúry SR – súťaž Múzeum roka a Cena Andreja Kmeťa, hodnotiace
komisie žiadostí o dotácie v príslušných podprogramoch Fondu na podporu umenia
atď.).
Ú6: vypracovať zoznam nominantov ZMS do komisií
Z: Géczyová
T: 28. 2. 2018
V Bratislave 10. novembra 2017.
Zapísal:
Daniel Hupko

...........................

Overila:
Iveta Kaczarová

...........................

