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Zápisnica z Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

Zápis 03.05.2018 10.00 
Veľká Sála Múzea SNP 

v Banskej Bystrici  

 

Program 
1. Otvorenie  

2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií, overovateľov, schválenie programu VZ  

3. Príhovory hostí  

4. Odovzdanie ocenení ZMS za rok 2017  

5. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS  

6. Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 27. VZ ZMS 

7. Správa o hospodárení ZMS za rok 2017  

8. Správa Revíznej komisie  

9. Správy o činnosti odborných komisií ZMS: Etnologickej komisie, Únie múzeí v prírode, Odbornej komisie pre 

výchovu a vzdelanie v múzeách, Komisie pre  zbierky dejín vedy a techniky, Odbornej komisie pre odborné 

múzejné činnosti a Prírodovednej komisie 

10. Prezentácia firmy CITY light Slovakia s.r.o.  

11. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Stanovám ZMS  

12. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 29. Valného zhromaždenia  

13. Diskusia  

14. Uznesenie z 28. VZ ZMS  

15. Záver  

Body programu 

 Ad 1. Otvorenie  
Predsedníčka ZMS I. Kaczarová privítala prítomných na 28. VZ ZMS.   

 

Ad 2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií, overovateľov, 

schválenie programu VZ 

DISKUSIA  

D. Hupko predstavil návrhy na pracovné predsedníctvo v zložení D. Hupko, Š. Engel a I. Kaczarová, pričom 

zhromaždenie bude viesť D. Hupko. Členov mandátovej komisie s predsedníčkou E. Bercíková – 

Zahradníková a návrhovej komisie v zložení: O. Bodorová, R. Hradecký a K. Konečná. Overovateľmi sa mali 

stať: Bc. I. Kmečová a JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. Taktiež predniesol na schválenie program 27. VZ ZMS. Za 

skrutátorov boli zvolené I. Žažová a Babicová.  

ZÁVER Všetky návrhy boli jednohlasne schválené.  
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Ad 3. Príhovory hostí 

DISKUSIA  

Prítomným účastníkom 27. VZ ZMS sa prihovoril Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Ján 

Lunter. Predsedníčka I. Kaczarová odovzdala pozdrav od Generálneho riaditeľa sekcie kultúry MK SR PhDr. 

Radoslava Ragáča, PhD. a tiež predsedníčky OO SLOVES JUDr. Márie Mayerovej.  

 

Ad 4. Odovzdanie ocenení ZMS za rok 2017  

DISKUSIA 

Š. Engel predstavil ocenených pamätnou medailou ZMS a pamätným listom ZMS. Ocenenia odovzdávala 

predsedníčka ZMS I. Kaczarová a predsedníčka revíznej komisie I. Géczyová.  

Zoznam odovzdaných ocenení viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/05/5_Zoznam-ocenen%C3%BDch-

na-28_final.pdf  

 

Ad 5. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS 

DISKUSIA 
Predsedníčka mandátovej komisie E. Bercíková – Zahradníková oznámila prítomným, že zo 158 mandátov bolo 

rozdaných 90, čím konštatovala, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.  

 

Ad 6. Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 27. VZ ZMS 

DISKUSIA 
Predsedníčka ZMS I. Kaczarová predniesla správu o činnosti ZMS od 27. VZ ZMS.  

Správu viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/05/VZZMS-def.pdf  

   

Ad 7. Správa o hospodárení ZMS za rok 2017 

DISKUSIA 

Správu o hospodárení ZMS predniesla hospodárka a manažérka ZMS J. Binderová.  

Správu o hospodárení ZMS viď: http://zms.sk/wp-

content/uploads/2018/04/Sprava_o_hospodar_ZMS_2017.pdf  

   

Ad 8. Správa Revíznej komisie  

DISKUSIA  
Správu revíznej komisie predniesla predsedníčka Revíznej komisie I. Géczyová.  

Správu revíznej komisie viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Sprava_RK_2018_1_1.pdf 

   

Ad 9. Správy o činnosti odborných komisií ZMS  

DISKUSIA 

Správu o činnosti Etnologickej komisie predniesla E. Bercíková – Zahrdníková. Správu viď: http://zms.sk/wp-

content/uploads/2018/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-EK-ZMS-za-rok-2017.pdf 

Správu o činnosti Únie múzeí v prírode predniesol predseda komisie L. Jonov. Správu viď: http://zms.sk/wp-

content/uploads/2018/04/Sprava-o-cinnosti-UMP-do-28-VZ-1.pdf 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/05/5_Zoznam-ocenen%C3%BDch-na-28_final.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/05/5_Zoznam-ocenen%C3%BDch-na-28_final.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/05/VZZMS-def.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Sprava_o_hospodar_ZMS_2017.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Sprava_o_hospodar_ZMS_2017.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Sprava_RK_2018_1_1.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-EK-ZMS-za-rok-2017.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-EK-ZMS-za-rok-2017.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Sprava-o-cinnosti-UMP-do-28-VZ-1.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Sprava-o-cinnosti-UMP-do-28-VZ-1.pdf
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Správu o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách vrátane prezentácie predniesol 

predseda J. Hanko. Správu viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-

OKVAV-za-2017.pdf 

Správu o činnosti Komisia pre zbierky dejín techniky vrátane prezentácie predniesla predsedníčka Z. Šullová. Tá 

zároveň vyzvala P ZMS pre určenie presných podmienok pre užívanie príspevkov jednotlivých komisií ZMS. Správu 

o činnosti viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Sprava-o-cinnosti-KpZDT_2017-komprim.pdf 

Správu o činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti predniesla predsedníčka V. Majchrovičová. 

Zároveň prítomných informovala o uskutočnení volieb predsedníctva OKOMČ, ktoré sa budú konať počas 

Festivalu múzeí 2018 v Bratislave. Správu viď: http://zms.sk/wp-

content/uploads/2018/04/okomc_odpocet2017.pdf  

Správu o činnosti najmladšej komisie, t.j. Prírodovednej komisie predstavila poverená predsedníčka D. Šubová. 

Správu viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Spr%C3%A1va_o_%C4%8Dinnosti_PK_ZMS_2017.pdf 

   

Ad 10. Prezentácia spoločnosti CITY Light Slovakia s.r.o.  

DISKUSIA  

Zástupcovia firmy CITY Light Slovakia s.r.o. predstavili prítomným činnosť svojej firmy. Firma sa zaoberá 

technológiami pre múzeá a galérie, a to v oblasti osvetlenia, zvuku a vitrín. Presnejšie informácie o firme viď: 

www.osvetleniemuzei.sk 

 

Ad 11. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Stanovám ZMS 

DISKUSIA  

D. Hupko predstavil Dodatok č. 1, k Stanovám ZMS. Predmetom dodatku sú tieto zmeny Stanov ZMS: 

1. ods. 3 Článku I Základné ustanovenie sa dopĺňa takto: 

Sídlom ZMS je Banská Bystrica, adresa: Kapitulská 282/23, 974 00 Banská Bystrica. ZMS 

môže mať korešpondenčnú adresu, ktorá nie je totožná s jeho sídlom. 

2. ods. 1 Článku V Štruktúra ZMS sa dopĺňa a mení takto: 

A. Orgány ZMS: 

a) Valné zhromaždenie ZMS, 

b) Predstavenstvo ZMS, 

c) Rada ZMS, 

d) Predseda ZMS, 

e) Revízna komisia ZMS. 

B. Pracovné zoskupenia: 

a) sekcie, 

b) komisie, 

c) pracovné skupiny. 

C. Sekretariát ZMS. 

ZÁVER 

O predloženom Dodatku prebehlo hlasovanie, a to:  

za: 90 proti: -  zdržal sa:  -  

Celé znenie Dodatku č. 1 k Stanovám ZMS viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Dodatok-%C4%8D.-

1-k-Stanov%C3%A1m-ZMS.pdf 

 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-OKVAV-za-2017.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-OKVAV-za-2017.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Sprava-o-cinnosti-KpZDT_2017-komprim.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/okomc_odpocet2017.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/okomc_odpocet2017.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Spr%C3%A1va_o_%C4%8Dinnosti_PK_ZMS_2017.pdf
www.osvetleniemuzei.sk
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Dodatok-%C4%8D.-1-k-Stanov%C3%A1m-ZMS.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Dodatok-%C4%8D.-1-k-Stanov%C3%A1m-ZMS.pdf
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Ad 12. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 29. Valného 

zhromaždenia 

DISKUSIA 

Predsedníčka ZMS I. Kaczarová predniesla Rámcový program činnosti ZMS. Rámcový program činnosti ZMS viď: 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/05/RP-do-29.VZ_.pdf. Návrh rozpočtu predniesla predsedníčka 

Revíznej komisie I. Géczyová. Návrh rozpočtu viď: http://zms.sk/wp-

content/uploads/2018/04/Rozpocet_ZMS_2018.pdf   

 

Ad 13. Diskusia 

DISKUSIA 

V rámci diskusie vystúpili siedmy rečníci:  

1. B. Panis – generálny riaditeľ SNM informoval o výstave pripravenej k 100. výročiu založenia 1. ČSR. Poďakoval 

všetkým kolegom za spoluprácu pri výstave a poskytnutie zbierkových predmetov. Informoval výmenách 

archívnych dokumentov, ktoré budú prvýkrát prezentované na Slovensku v rámci výstavy. Od júna bude na 

výstave predstavená Pittsburská dohoda.  

Okrem iného navrhol konanie exkurzie ZMS na Ukrajinu.  

2. M. Číž – predniesol opäť tematiku profesionalizácie ZMS. V profesionalizácii vidí vypracovanie pozície 

partnerstva pre MK SR.  Zvýraznil dôležitosť ZMS a jej potrebu mať kanceláriu a s tým súvisiaceho plateného 

človeka. Platený človek pri predstavoval reprezentanta ZMS navonok. Hovoril o viacerých možnostiach 

profesionalizácie ZMS a vyzval všetkých členov ZMS o pomoc pri hľadaní riešenia tejto situácie. V ČR je priama 

podpora AMG ČR od vlády ČR. Jednou z možnosti profesionalizácie je práve cesta osloviť MK SR.  

3. P. Hyross – navrhol, aby sa do uznesenia z VZ ZMS dostala úloha pre P ZMS o prepočte financií na príspevok 

pre jednu osobu, ktorá by sa stala pracovníkom ZMS. Taktiež vytvoriť rôzne variácie a následne predložiť ponuku 

na porade riaditeľov. Jednou z možnosti finančného ohodnotenia pracovníka by mohlo byť zvýšenie členského 

príspevku.  

4. J. Hanko – informoval prítomných o činnosti podobnej organizácie ako je ZMS v Nemecku. V tejto krajine je 

členský príspevok omnoho vyšší. Organizácia má viacero zamestnancov, ktorí taktiež školia múzejných 

pracovníkov v Nemecku. Navrhol taktiež vytvorenie novej komisie pri ZMS – Komisie múzejnej prezentácie, kde 

by sa stretávali marketingoví pracovníci múzeí.  

 

D. Hupko vyzval prítomných k ďalšej diskusii k téme pracovníka ZMS. Do diskusie sa už nikto neprihlásil.  

 

5. R. Hradecký nadviazal na M. Číža. Taktiež uviedol, že poslaním ZMS by malo byť okrem iného aj partnerstvo 

pre MK SR. Podľa neho však partnerstvo nefunguje aj z dôvodu neschopnosti presadenia sa ZMS. Navrhuje dve 

možnosti presadenia svojho postavenia:  

             1. možnosť: presadiť svoje postavenie pri novelizácii múzejného zákona, ktorá v súčasnosti prebieha  

             2. vynútiť si zmenu platových tabuliek pracovníkov v múzeách. Riešenie vidí v našich rukách. Podklady pre 

nové tabuľky by mali predložiť sami múzejníci a mali by sa odzrkadliť aj v múzejných štandardov.  

Taktiež navrhol vytvorenie Metodického kabinetu, ktorý by bol nezávislý od ZMS, vlády, múzeí, no zároveň by bol 

týmito všetkými financovaný. Taktiež informoval prítomných, že bol oslovený o členstvo v stavovskej organizácii 

múzejníkov.  

 

I. Kaczarová predstavila plán P ZMS so Štandardami, pričom bude riešiť aké ďalšie kroky budú ohľadom 

štandardom odborných múzejných činností podniknuté. Záväzný materiál bude preložený na prerokovanie na VZ 

ZMS.  

http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/05/RP-do-29.VZ_.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Rozpocet_ZMS_2018.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2018/04/Rozpocet_ZMS_2018.pdf
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J. Dano informoval prítomných, že ZMS od začiatku svojho vzniku nebolo akceptované MK SR ako partner.  

 

6. I. Géczyová – odovzdala pozdrav od Z. Letenayovej, ktorá je koordinátorkou projektu Múzeum v čase, čas 

v múzeu. Poďakovala múzeám, ktoré sa do projektu zapojili a zároveň vyzvala aj ďalšie múzeá k spoluúčasti na 

projekte.  

7. E. Bercíková – Zahradníková poprosila prítomných zástupcov múzeí o zaslanie návratiek ohľadom Noci múzeí.  

 

 

Ad 14. Uznesenie z 28 VZ ZMS  
DISKUSIA Predsedníčka návrhovej komisie O. Bodorová predniesla uznesenie z 28 VZ ZMS.  

ZÁVER 

Uznesenie bolo následne schválené, a to:  

za: 90 proti: -  zdržal sa:  -  

D. Hupko informoval prítomných zástupcov múzeí o prijatí navrhovaného uznesenia z 28. VZ ZMS.  

 

Ad 15. Záver 

DISKUSIA 

D. Hupko poďakoval SNP za poskytnutie priestoru pre uskutočnenie VZ ZMS.  

I. Kaczarová poďakovala všetkých účastníkov 28. VZ ZMS, poďakovala za hodnotnú prácu v oblasti kultúry a najmä 

v rozvoji kultúry, ako za plodnú diskusiu v rámci VZ ZMS.  

 

V Starej Ľubovni, dňa 08.06.2018  

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL 

Bc. Ivana Kmečová   

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír   

 


