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Porada riaditeľov členských múzeí ZMS   

Zápis 12.12.2017 10.30 
Banská Bystrica, 

Vzdelávacie centrum 

Múzea SNP   

 

PREDSTAVENSTVO 
ZMS 

RIADITELIA 
ČLENSKÝCH MÚZEÍ 
ZMS:  

 

I. Kaczarová, D. Hupko, Š. Engel, O. Bodorová, R. Hradecký, F. Marcinová, I. Géczyová, L. Jaďuďová  

 

podľa priloženej prezenčnej listiny   

Program 
1. Pripravované zmeny v právnych normách  

2. Štandardy odborných múzejných činností 

3. Špecifiká tvorby zbierok v oblasti prírodných vied a ich prezentácie  

4. Informácie ZMS (Noc múzeí 2018, Festival múzeí, konferencia k 100. výročiu vzniku ČS, vzdelávanie v múzeách 

a iné)  

5. Aktuálne problémy múzeí  

6. Diskusia  

Body programu 

Ad 1.    

Predsedníčka ZMS I. Kaczarová privítala prítomných riaditeľov členských múzeí ZMS, hostí a  členov Predstavenstva ZMS.  

Pripravované zmeny v právnych normách  

1.  Zmeny v múzejnej legislatíve I. Kaczarová  

DISKUSIA 

Predsedníčka I. Kaczarová odovzdala prítomným pozdrav od generálneho riaditeľa Sekcie kultúrneho 

dedičstva PhDr. Radoslava Ragača, PhD. , ktorý sa porady nemohol zúčastniť z dôvodu stretnutia 

s Ministrom kultúry SR. I. Kaczarová v zastúpení podala niekoľko informácií o najbližšej činnosti sekcie:  

- v súčasnosti prebieha ukončenie pripomienkového konania k zmene zákona č. 207/2009 Z.z. Zákon o 

podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o 

orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

- v roku 2018 sa pripravuje novelizácia zákona č. 206/2009 Z.z. o Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov (ďalej iba múzejný zákon), kde majú nastať viaceré úpravy a zmeny 

             - generálny riaditeľ požiadal o spoluprácu ZMS pri príprave novelizácii zákona o múzeách a galériách. 

V následnej diskusii vystúpil vedúci Poštového múzea Ing. Miroslav Spišiak. Opätovne predostrel problém 

duplicity a multiplicity zbierkových predmetov, ktorého riešenie by sa malo dostať do novej legislatívy. 
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V diskusii, ktorá vznikla ako reakcia na tento dotaz bola hlavnou témou predovšetkým realizácia múzejnej 

legislatívy a jej dopad na múzeá v rôznych zriaďovateľských pôsobnostiach.  

ZÁVER 
Záverom diskusie bolo využitie iniciatívy sekcie kultúrneho dedičstva a zapracovanie všetkých pripomienok 

do pripravovaného múzejného zákona.  

 

2. Odborová činnosť a zmeny v platovej legislatíve P. Škulavík 

DISKUSIA 

Zástupca SLOVES, predseda sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody Peter Škulavík predstavil 

zámery SLOVES na rok 2018. Hlavným zámerom je zmena tabuľkových platov, ktorými sa riadia aj múzea. 

Vzhľadom na zanedbanie tabuliek k zvyšujúcej sa minimálnej mzde v súčasnosti začína minimálna mzda až 

11 – 12 stupni v 5. platovej triede. Vyšší od minimálnej mzdy, ktorá bude v roku cca 480 € je až 1-2 stupeň 9. 

platovej triedy. V roku 2018 dôjde k 4,8 % valorizácii platov a zároveň je prísľub na jar riešiť patovú situáciu. 

Cieľom je dosiahnuť, aby sa základné tabuľky začínali na minimálnej mzde. Keďže ide o radikálne navýšenie 

SLOVES navrhol systematické riešenie v rozpätí 3 – 4 rokov. SLOVES bude taktiež žiadať zrušenie 32 ročného 

stropu navyšovania platov, vzhľadom na zvyšujúci sa dôchodkový vek. Taktiež navrhujú navýšenie 

každoročné navýšenie platov a nie navýšenie iba v 2 – 4 ročnom intervale. V následnej diskusii boli 

predostreté predovšetkým rozdiely medzi múzeami v rôznych zriaďovateľských pôsobnostiach, ktoré sú 

v súčasnosti. Taktiež bolo poukázané na rôznosť nákladov v rámci jednotlivých regiónov, čo by však mohlo 

viesť k pozitívnej diskriminácii.  

   

 Fond na podporu umenia -  L. Jaďuďová  

DISKUSIA  

ospravedlnila zástupcu FPU Mgr. Zuzanu Borošovú, ktorá sa nemohla stretnutia zúčastniť. Postrehy a 

pripomienky k FPU pre múzeá predložila formou listu o ktorom referovala L. Jaďudová List viď príloha.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

zaslanie listu členským múzeám e-mailom  Š. Engel  čo najskôr  

Osobitne   

 Udelenie pamätného listu jubilujúcemu múzeu I. Kaczarová  

DISKUSIA 

I. Kaczarová informovala o založení tradície udeľovania pamätného listu jubilujúcim múzeám. Na stretnutí 

odovzdala pamätný list Slovenskému technickému múzeu , ktoré v roku 2017 oslávilo 70 výročie založenia. 

Pamätný list prevzala   Zuzana.Šullová, námestníčka generálneho riaditeľa  

   

Ad. 2 Štandardy odborných múzejných činností  D. Hupko  

DISKUSIA  

D. Hupko informoval prítomných o riešení projektu Štandardov odborných múzejných činností. K 12.12.2017 

sa uskutočnili dve stretnutia s regionálnymi múzeami a to východného a západného Slovenska. Materiál bol 

zaslaný spolu s pozvánkou na stretnutie. Pozvánka bola zaslaná nie len členským múzeám, ale všetkým 

múzeám pôsobiacim v danom regióne. Pripomienky je možné zaslať písomne do 15. januára 2018.  

V rámci diskusie vystúpila aj zástupkyňa RG Mgr. Renáta Niczová, ktorá informovala o situácii v galériách. Tie 

v súčasnosti monitorujú štandardy v európskych krajinách, ktoré si dali preložiť.   
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ZÁVER  
Cieľom je schválenie Štandardov celou múzejnou obcou a následné zapracovanie do legislatívy múzeí. 

Zároveň vytvoriť podmienku tolerancie Štandardov zriaďovateľom.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie pripomienok k Štandardom odborných múzejných 

činností  
členské múzeá ZMS   do ½ januára 2018  

   

Ad. 3 Špecifiká tvorby zbierok z oblasti prírodných vied a 
ich prezentácie 

Š. Engel  

DISKUSIA  

Š. Engel informoval prítomných o vzniku Prírodovednej komisie pri ZMS. Jednou z úloh komisie je tiež riešenie 

problému so zvieratami v ZF, najmä ak ide o chránené druhy. Ide predovšetkým o legalizáciu týchto 

zbierkových predmetov. Dochádza ku kolíziám s MŽP, ktoré pokladá múzejné exponovanie za komerčnú 

činnosť, čo následne pri prezentácii chránených druhov pokutuje. R. Hradecký pripomenul najmä problém 

s akvizíciou týchto druhov a ich prezentáciou, pričom zdôraznil nutnosť úzkej spolupráce s MŽP SR, zároveň 

poznamenal, že v prípade pokutovania je nutné túto situáciu riešiť. Jedným z riešení je tiež žaloba.  

Š. Engel informoval o rokovaniach s MŽP SR, pričom predsedníčka Prírodovednej komisie D. Šubová 

informovala o riešení tohto problému, pričom v súčasnosti nie je známy výsledok.  

ZÁVER  Členské múzea iniciovali ďalšie rokovania s MŽP SR.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Stretnutie so zástupcami MŽP SR 
I. Kaczarová, Prírodovedná 

komisia  
do 31.12.2017  

  

Ad. 4 Informácie ZMS   

 Noc múzeí 2018  I. Kaczarová  

DISKUSIA  Predsedníčka ZMS I. Kaczarová informovala o organizovaní Noci múzeí a galérií v roku 2018, kde bude v rámci 

stránky použitý nový jednoduchší systém registrácie.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Noc múzeí a galérií    19.05.2018 

   

 Festival múzeí na Slovensku  I. Kaczarová  

DISKUSIA 

Festival múzeí na Slovensku sa v roku 2018 uskutoční v meste Bratislava. Hlavným organizátorom okrem ZMS 

bude Múzeum mesta Bratislavy. Riaditeľ MMB P. Hyross informoval, že hlavným miestom konania bude Stará 

radnica.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Festival múzeí na Slovensku 2018  ZMS, MMB  18.-19.júna 2018 
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 Konferencia k 100-výročiu vzniku Československa   D. Hupko  

DISKUSIA  

D. Hupko informoval o priebehu príprav konferencie k 100-výročiu vzniku Československa. Okrem významného 

roku 1918 je dôraz tiež na iné roky s koncovým číslom 8 (napr. 1848, 1948, 1968 atď.). Taktiež bola postúpená 

žiadosť o grant na FPU. Konferencia by mala byť interdisciplinárna. 

ZÁVER Zapojenie všetkých múzeí do tejto konferencie. Výzva na spoluprácu.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Stretnutie prípravného výboru konferencie  D. Hupko  koniec januára 2018 

Zasielanie príspevkov s dôrazom na rok 2018  múzeá ZMS  priebežne  

 

 Vzdelávanie v múzeách  I. Kaczarová    

DISKUSIA  

I. Kaczarová predostrela otázku vzdelávania v múzeách.  

G. Podušelová informovala prítomných, že muzeologických kabinet (ďalej iba MK SNM)pri SNM organizuje 

viacero podujatí týkajúcich sa vzdelávania v múzeách. MK SNM je od roku 2017 akreditovaným pracoviskom 

pre múzejnú pedagogiku. V súčasnosti prebieha akreditovaný kurz múzejnej pedagogiky, ktorý sa stretáva 

s pozitívnym ohlasom. Okrem toho vyzvala prítomných na zasielanie podnetov pre prípravu vzdelávania. MK 

SNM v spolupráci s STU organizuje v roku 2018 už 4. ročník medzinárodného stretnutia zameraného na 

konzervačné vedy v 21. storočí, s osobitným zameraním na konzerváciu plastov. V rámci tohto podujatia 

vyzvala G. Podušelová prítomných o väčšiu aktivitu pracovníkov členským múzeí, nie len aktívnu ako 

prednášajúci, ale aj pasívnu.  

D. Hupko predstavil iniciatívu vzniku kurzu pre múzejné minimum, ktoré by vytvorilo aspoň orientáciu 

v problematike pre nových pracovníkov múzeí. Pri tomto kurze by sa mohol realizovať aj ZMS. G. POdušelová 

informovala o tom, že MK SNM inicioval už pri tvorbe katalógu pracovných činností možnosť zvýšenia 

kvalifikácie akreditovanými kurzami a z toho vyplývajúce aj zvýšenie platu.  

Z. Krempaská sa pýtala o ďalších kurzoch múzejnej pedagogiky a možnosti zaradenia do týchto kurzov a taktiež 

predostrela otázku doplnenia katalógu pracovných činností o funkcie, ktoré sa doteraz v múzeu nevyskytovali 

ako napr. múzejný pedagóg, grafik, marketingový pracovník atď. V národnej sústave povolaní sa nachádzajú 

pracovné pozície, ktoré sa dnes vyskytujú v múzeách. Zároveň je potrebné osloviť p. Pršíkovú, či je ešte 

možnosť modifikácie katalógu pracovných činností.  

M. Kotorová sa pýtala na možnosť obnovy kurzu pre manažérov. Odpoveď G. Podušelová: tento kurz bol 

realizovaný cez M3G. S pokračovaním kurzu je problém z dôvodu finančným možností zaplatenia 

kvalifikovaných prednášajúcich.  

ZÁVER 
D. Hupko zdôraznil nutnosť vytvorenia akreditovaného kurzu. I. Kaczarová predložila možnosť následného 

zaradenia vzdelávania do múzejnej legislatívy.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

4. ročník medzinárodného stretnutia – Konzervačné vedy 21. stor.    MK SNM, STU  4.-6.marca 2018 

 

Ad 5. a 6 Aktuálne problémy múzeí a Diskusia  

DISKUSIA  
Z. Letenayová pozvala prítomných na kolokvium /konferenciu Šport a olympijské predmety v múzejnej 

dokumentácii. Konferencia sa bude konať 22.-23.05.2018 v Bratislave.  
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G. Podušelová pozvala prítomných na výstavu Majster Pavol z Levoče, ktorá sa bude konať na Bratislavskom 

hrade do konca marca.  

L. Jaďuďová sa opýtala na možnosť obnovenia kurátorských štúdií? Odpoveď G. Podušelová: v súčasnosti 

zameranie na múzejné minimum, pričom akreditácia kurzov je veľmi zložitý proces.  

L. Jaďuďová taktiež upozornila na komplikácie so systémom ESEZ 4G, pričom G. Podušelová informovala 

o vyriešení problémov a taktiež o fungovaní systému v rámci systému SLOVAKIANA.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Konferencia Šport a olympijské predmety v múzejnej dokumentácii SOaŠM 22.-23.05.2018 

Výstava Majster Pavol z Levoče   HM SNM  do 31.03.2018 

 

V Starej Ľubovni, dňa 15.01.2018  

 

PRÍLOHY:  

 

 

1. Prezenčná listina 

2. List z FPU 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   v. r.  

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  v. r.  

 


