
 

 

 

Správa o činnosti Predstavenstva ZMS 

od 27. valného zhromaždenia ZMS 

 

A)  KONCEPČNÁ PRÁCA 

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

inými štátnymi orgánmi na príprave právnych predpisov a koncepčných 

materiálov týkajúcich sa rozvoja slovenského múzejníctva. V prípade potreby 

iniciovať zmeny v právnych predpisoch. 

Ministerstvo kultúry SR v uplynulom roku oslovilo ZMS na pripomienkovanie     

materiálu "Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2020" - Akčného 

plánu na roky 2018-2020, pripomienky boli zaslané v roku 2017, aj v marci 2018. 

Predsedníčka ZMS sa 14.2.2018 zúčastnila na pracovnom stretnutí s 

generálnym riaditeľom Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR PhDr. Radoslavom 

Ragačom, PhD., na ktorom ho informovala o aktuálnych otázkach slovenských 

múzeí. Dr. Ragač  vyzval na spoluprácu ZMS pri príprave novely Zákona NR SR 

č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách...ktorého novelizácia sa má uskutočniť 

v roku 2018.  

Na základe uznesenia z 27.valného zhromaždenia ZMS bol ministrovi kultúry 

SR zaslaný list s požiadavkou, aby v pripravovanej novelizácii zákona boli 

zapracované ustanovenia na zjednodušenie vyradenia duplicitných zbierkových 

predmetov z evidencie.  

 

2. Poskytovať vyjadrenia k pôsobnosti, stavu a funkčnej spôsobilosti 

jednotlivých  múzeí a vysielať zástupcov do odborných a iných komisií ďalších 

subjektov 

       Zo strany členskej základne neboli vznesené žiadne  požiadavky. 

Z radov členov ZMS boli delegovaní pracovníci do odbornej komisie Fondu 

na podporu umenia, pre udelenie titulu Múzeum roka,  pre udelenie Ceny 

Andreja Kmeťa a do Výboru pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR. 
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Predsedníčka ZMS bola predsedom Trnavského samosprávneho kraja 

Jozefom Viskupičom menovaná za členku komisie pre výberové  konanie na 

funkciu riaditeľa Vlastivedného múzea Galanta, ktoré sa uskutočnilo 13.3.2018 

v Trnave. 

 

3.  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 riešilo otvorený list Mgr. Ľ. Rybárskej z Múzea Janka Kráľa 

v Liptovskom Mikuláši primátorovi mesta Liptovský Mikuláš 

 Predstavenstvo riešilo  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 

-  úloha splnená. Na základe žiadosti P ZMS  Odborná  komisia  pre odborné 

múzejné činnosti ZMS  vypracovala  a zaslala stanovisko k danej otázke.   

P ZMS na základe listu  z riaditeľstva ÚĽUV-u oslovilo členské múzeá so 

žiadosťou pomoc pri prístupe k zbierkovému  fondu členských múzeí, P ZMS 

môže dať múzeám iba  odporučenie  vo veci sprístupnenia zbierkového fondu  

pre majstrov ÚĽUV-u. 

 

4.  Pokračovať v realizácii výjazdových zasadnutí Predstavenstva ZMS 

spojených so stretnutiami s členskými múzeami a zriaďovateľmi v jednotlivých 

samosprávnych  krajoch. 

Neuskutočnilo sa žiadne výjazdové zasadnutie. Predstavenstvo 

niekoľkokrát iniciovalo stretnutie so  zriaďovateľom múzeí v Žilinskom 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského VÚC), neúspešne. 

P ZMS sa listom obrátilo na novú predsedníčku ŽSK pani Ing. Eriku 

Jurinovú, ktorá privítala iniciatívu ZMS a  navrhla uskutočniť stretnutie s odborom 

kultúry ŽSK,  termín stretnutia sa upresní.  

 

5.  Pokračovať v práci na  štandardizácii  profesijných  múzejných  činností. 
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Pripomienkovanie koncepčného materiálu "Štandardy odborných 

múzejných činností"   zastrešuje Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti, 

na tento projekt získala v roku 2017 dotáciu z FPU. V r. 2017-18 bol  materiál 

predložený na pripomienkovane členskej základni, uskutočnili sa tri odborné 

pracovné stretnutia,  v súčasnosti ich členovia komisie spracúvajú a predložia P 

ZMS.  

 

6.  Aktívne presadzovať myšlienku zriadenia novej múzejnej a galerijnej  

organizácie pre metodické usmerňovanie múzeí a galérií v zriaďovateľskej  

pôsobnosti MK SR. 

Na pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom SKD MK SR PhDr. 

Radoslavom Ragačom, PhD. prebehla informácia na danú tému, v súčasnosti je 

táto otázka otvorená. 

 

7.  Podporovať zriadenie spolku pracovníkov múzeí a galérií SR na princípe 

profesijného občianskeho združenia. 

Zo strany členskej základne neboli dané podnety  na zriadenie spolku. 

 

 

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,  Festival  slovenských múzeí a spolupracovať 

pri súťaži Múzeum roka, Cena Andreja Kmeťa.  

          V roku 2017 bol Zväz múzeí na Slovensku spolukoordinátorom 13. ročníka  

Noci múzeí a galérií. Pre širokú verejnosť bola predstavená nová stránka  

prevádzkovaná novou spoločnosťou Noprint. Chceme sa  poďakovať  

Ing. Milanovi Šokovi za dlhoročnú spoluprácu a pomoc a pri vytváraní stránky.  

Múzeá predstavili svoj program na 144 miestach.Otvorili svoje budovy, expozície,   

dvory a záhrady. Presné údaje, koľko návštevníkov navštívilo 20. mája 2017  

múzea na území Slovenska nemáme.Mnohé múzeá ani po niekoľkonásobných  

urgenciách neposkytli spätnú väzbu, takže číslo 87 000 návštevníkov je len  
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orientačné. Počet inštitúcií, ktoré sa pridávajú k tejto aktivite mierne stúpa, no tí,  

ktorí sa zúčastnia, pokračujú aj ďalšie roky. Vizuál k 14. ročníku Noci múzeí je  

zverejnený na stránke ZMS. 

14. ročník Festivalu   múzeí  Slovenska sa uskutočnil v Slovenskom múzeu 

ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Mestom 

Liptovský Mikuláš a Múzeom Janka Kráľa v dňoch 26. - 27. 6. 2017 v Liptovskom 

Mikuláši.   Festivalu sa zúčastnilo  33 múzeí a 177 pracovníkov múzeí. Niektoré 

múzeá sa festivalu zúčastnili prvýkrát. Popri odborných prednáškach, seminári a 

vzájomnej výmene skúseností  zúčastneným múzeám bola ponúknutá  možnosť 

prezentovať sa priamo na námestí Liptovského Mikuláša a tak priblížiť prácu 

múzejníkov aj širokej verejnosti. Po prijatí významných hostí primátorom mesta 

vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa sa začala na námestí prezentácia múzeí 

a zároveň v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva 

konferencia "Nové témy a nové formy v múzejníctve 21. storočia".  Popoludní 

pokračoval program prehliadkou Múzea Janka Kráľa, reinštalovaných expozícií 

SMOPAJ a prehliadka pamätihodností mesta Liptovský Mikuláš, Súčasťou 

programu bolo aj ustanovujúce zasadnutie Prírodovedeckej komisie ZMS.  Na 

druhý deň sa uskutočnili exkurzie. Účastníci si mohli vybrať z troch exkurzií: 

Stanišovská jaskyňa, Dom podzemia (Jánska dolina);Žiarska dolina, Medvedia 

štôlňa; Synagóga v Liptovskom Mikuláši, Múzeum L. Mattyasovszkého 

v Okoličnom. eba vyzdvihnúť mimoriadne dobre zorganizovaný festival. 

V roku 2018  sa Festival múzeí uskutoční v Múzeu mesta Bratislavy 18.-

19.júna.  

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - informácie o podujatiach boli na 

webe ZMS. 

Súťaž Múzeum roka - ZMS nominovalo nových členov do odbornej  poroty, 

ktorí  pripomienkovali podmienky súťaže , po prerokovaní na P ZMS bude 

materiál  zaslaný na MK SR. 

Cena Andreja Kmeťa - P ZMS schválilo  nominácie na ceny a zabezpečilo 

účasť členov do poroty. 

2.  V spolupráci s AMG a ostatnými memorandovými partnermi koncepčne 

pracovať na prípravách spoločného projektu k 100. výročiu vzniku 

Československej republiky v roku 2018. 
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P ZMS stanovilo dvoch členov D. Hupka a R. Hradeckého do prípravného 

výboru k podujatiu – konferencii „Dokumentácia "osmičkových" výročí v 

slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné",  ktorá sa uskutoční v 

dňoch 13.-14. novembra 2018 na Bratislavskom hrade, záštitu nad konferenciou 

prevzal minister kultúry SR. 

 

3.  Pokračovať v realizácii kampane "Múzeum v čase, čas v múzeu" najmä v  

spojitosti s oslavami vzniku  1. ČSR. 

 Po dobrej odozve zo strany členských múzeí aj verejnosti pokračovala  

kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu na tému – „Príbeh predmetu  - Osmičkové 

roky“. Na vydanie publikácie sme  získali  financie z projektu FPU. Vzhľadom na  

nedostatočné finančné krytie vyzývame múzeá do zapojenia projektu a o 

finančnú podporu. 

 

4.   Zabezpečiť  prezentáciu ZMS,  členských múzeí (prípadne partnerov) a ich 

aktivít na webovej stránke ZMS.  

Stránka sa priebežne aktualizovala, poskytuje informácie o domácich aj 

 zahraničných podujatiach. 

Prezentácia ZMS na facebooku sa realizuje prostredníctvom Mgr. Eleny 

Zahradníkovej - Bercíkovej. 

 

 

C) ODBORNÁ A ODBORNO-KOORDINAČNÁ PRÁCA.   

1. Sledovať prácu  odborných komisií a územných sekcií ZMS a podporovať 

ich finančne z interného dotačného systému. Iniciovať zakladanie nových 

pracovných zoskupení ZMS a  podporovať stretnutia zamestnancov členských 

múzeí. 

Predstavenstvo poskytlo finančnú aj metodickú pomoc jednotlivým 

komisiám a iniciovalo vznik nových.  

V roku 2017 bola založená a schválená Prírodovedná komisia a začlenená 

do štruktúry ZMS. 

V súčasnosti má ZMS 6 komisií  

 Etnologická komisia 



6 
 

 Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách 

 Únia múzeí v prírode 

 Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti 

 Komisia pre zbierky dejín techniky  

 Prírodovedná komisia  

 

2. Iniciovať a podporovať odborno-vzdelávacie aktivity v oblasti múzejníctva.    

Odborné komisie pracovali samostatne i v súčinnosti s P ZMS. Správy 

o činnosti jednotlivých odborných komisií a ich aktivitách prednesú predsedovia 

komisií. 

ZMS sa podieľalo ako organizátor a spoluorganizátor na podujatiach: 

 kolokvium Na spoločnej ceste SNM - MBKaH hrad Modrý Kameň 

 konferencia o vytváraní synergie v oblasti pamäťových inštitúcií 

MEMORY 2017   

 XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum -Baníctvo v našich múzeách 

a  jeho prezentácia v Baníckom múzeu v Rožňave, vydaný zborník 

 odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí vo Vojenskom 

historickom múzeu v Piešťanoch 

 konferencia Museologica literaria 2017 - v spolupráci so ŠVK - 

Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici,  vydaný zborník   

 konferencia  Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti  - dejiny, 

súčasný stav a perspektívy IV,  Katedra etnológie a muzeológie FFUK v 

Bratislave 

 

V edícii Malé metodické materiály - podporené z FPU boli vydané 

publikácie: 

 De/akvizičná činnosť v múzejnej praxi 

 Autorské právo v múzejnej praxi 

       

D) VNÚTROZVÄZOVÁ PRÁCA.  

 1.  Spolupracovať s organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí a so  

združeniami podobného zameranie na Slovensku, najmä AMG ČR, RG ČR, 

ICOM ČR, RGS a ICOM SR  a Pulszkého  spoločnosťou v Maďarsku. V prípade 
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záujmu a podľa potreby spolupracovať s vyššie uvedenými  organizáciami na 

konkrétnych projektoch. Vyvinúť snahu o nadviazanie spolupráce s rakúskymi a 

poľskými múzejnými združeniami.  

Uskutočnili sa celkom tri stretnutia s partnermi z Českej republiky, ktorých 

obsahom boli rokovania o príprave konferencie k 100. výročiu založenia ČSR: 2x 

v Brne (Moravská galerie, Technické muzeum), raz v Bratislave (Múzeum mesta 

Bratislavy). Za Predstavenstvo ZMS sa ich zúčastnili D. Hupko a R. Hradecký. 

Nadviazal sa kontakt s Úniou múzeí v Poľsku, vypracovaná je zmluva o 

spolupráci medzi Úniou múzeí v prírode a Stowarzyszeniem muzeóv na wolnym 

powietrzu -úlohou je poverená  členka predstavenstva F. Marcinová. 

Ruské veľvyslanectvo v Bratislave oslovilo P ZMS na stretnutie 

a nadviazanie kontaktov. Stretnutia sa zúčastnili I. Kaczarová a D. Hupko. 

Vedenie Zväzu múzeí Ruska prejavilo záujem o nadviazanie priamych kontaktov  

so slovenskými múzeami a navrhlo možnosť podpísania Memoranda 

o spolupráci so ZMS.  

Je potrebné obnoviť kontakty s Pulszkého spoločnosťou v Maďarsku 

 

2.   Udržiavať živé a pravidelné kontakty s memorandovými partnermi v Českej 

republike formou osobných stretnutí a oficiálnych rokovaní reprezentantov 

jednotlivých inštitúcií. 

Členka P ZMS U. Ambrušová sa zúčastnila na 15. jubilejnom ročníku 

odovzdávaní ceny Gloria musealis 2016 v dňoch 16.5. - 18. 5. 2017 v Prahe. 

 

3.  Podľa potreby pripravovať a realizovať stretnutia riaditeľov členských múzeí 

so zástupcami Ministerstva kultúry SR k aktuálnym otázkam. 

Dňa 12.12.2017 sa na pôde Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnila 

porada riaditeľov členských múzeí, Prebrali sa aktuálne otázky - zmeny v 

právnych normách, štandardy odborných múzejných činností, špecifiká tvorby 

zbierok z oblasti prírodných vied, vzdelávanie v múzeách. Na poradu boli 

prizvaní aj zástupcovia MK SR, pre pracovnú zaneprázdnenosť sa generálny 

riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva nemohol zúčastniť stretnutia.  
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4.  Aktívne sa podieľať na práci v NEMO (medzinárodná organizácia 

združujúca „zväzy“ múzeí).  

Výročného zasadnutia tejto organizácie sa za ZMS v uplynulom roku 

nezúčastnil nikto. 

 

5.  Pripravovať projekty do Fondu na podporu umenia pre získanie financií na 

aktivity ZMS,  resp. jeho odborných komisií 

 

 V roku 2016 boli podané projekty  (riešené v roku 2017): 

17-521-01868  Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku - 2. etapa 

17-521-01869  Na spoločnej ceste - kolokvium a metodika pre komunikáciu 

                         medzi múzejnými a školskými pedagógmi 

17-521-01866  Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia, XXI. ročník 

                         konferencie Etnológ a múzeum 

 

V  roku 2017 boli podané projekty (riešené v roku 2018): 

18-521-01986  Centrálny portál vzdelávacích programov múzeí 

18-521-01994   Vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku Československa 

18-521-01981   Tradičná strava a stravovanie, XXII. ročník konferencie 

                        Etnológ a múzeum 

18-521-01982  Múzeum v čase, čas v múzeu: Príbeh predmetu. Vol. 2 

 

6.  Novelizovať ďalšie  interné materiály ZMS (nová koncepcia udeľovania 

ocenení ZMS, Organizačný a rokovací poriadok ZMS  atď.) s cieľom  zefektívniť 

prácu ZMS, snažiť sa o stabilizovanie miesta plateného tajomníka.  

Zasadnutie Predstavenstva ZMS sa od 27. valného zhromaždenia 

uskutočnilo šesťkrát, z toho štyrikrát v roku 2017, dvakrát v roku 2018, Rada 

ZMS zasadla dvakrát v roku 2017. 

Bol vypracovaný Dodatok č.1 k Stanovám ZMS, ktorý bude predložený 

valnému zhromaždeniu na schválenie, boli vypracované a schválené nové 

Pravidlá udeľovania ocenení ZMS a aktualizovaný Organizačný a rokovací 

poriadok ZMS. 
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Za nového člena ZMS bolo prijaté Múzeum Divadelného ústavu v Bratislave 

a v súčasnosti je v ZMS registrovaných 69 múze, záujem o registráciu prejavili 

opätovne Považské múzeum v Žiline, aj niektoré mestské múzeá.  

Od 1. 9. 2017  odišiel na vlastnú žiadosť z PZMS  jeho člen Mgr. Martin 

Pražienka, ktorého nahradila Libuša Jaďuďová. 

V septembri 2017 sa uskutočnila kontrola zo sociálnej poisťovne, ktorá sa 

zamerala na kontrolu mzdovej  a personálnej agendy za obdobie od 1.5.2015 do 

31.7.2017. Kontrola  nezistila žiadne závažné  porušenia, agenda je vedená v 

v súlade s predpismi. 

Uvoľnenú pozíciu manažéra po odchode  Mariety Kollárikovej prevzala Ing. 

Janka Binderová, po hospodárke p. Jarmile Seleckej nastúpila Ľubica 

Prieberová, z Múzea vo Svätom Antone. 

Záverom sa chceme podakovať predchádzajúcemu predstavenstvu za 

dobrú spoluprácu. 

V Lučenci 20. 4. 2018. 

 

Mgr. Iveta Kaczarová 

  predsedníčka ZMS 

 

 


