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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis 12.12.2018 10.30 Múzeum SNP, Banská Bystrica 

 

PREDSTAVENSTVO ZMS: 
 
 
REVÍZNA KOMISIA ZMS: 
 
SEKRETARIÁT ZMS : 
 
ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:  
 
HOSTIA:  
 

I. Kaczarová, D. Hupko, Š. Engel, O. Bodorová, M. Majerník, F. Marcinová, U. Ambrušová, L. 

Jaďuďová,  

 

I. Géczyová, Ľ. Miľanová 

 

Ž. Šípková  

 

D. Šubová 

 

M. Novotná  

Program 
1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS  

3. Príprava novely zákona o múzeách a galériách 

4. Príprava porady riaditeľov členských múzeí ZMS v roku 2019 

5. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Zasadnutie otvorila predsedníčka ZMS Mgr. I.  Kaczarová, privítala prítomných. 

 

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 2/2017 
Konferencia k 100. výročiu  vzniku ČSR v roku 

2018 a osmičkovým výročiam  
D. Hupko, R. Hradecký 

ZÁVER D. Hupko informoval o priebehu konferencie. V prvý deň sa konferencie zúčastnilo 140 účastníkov. 

Doteraz boli iba kladné ohlasy na konanie tejto konferencie.  

 

Úloha 15/2018 Komisia pre literárne a hudobné zbierky  D. Hupko  

ZÁVER Komisia sa stala súčasťou ZMS na zasadnutí 9.10.2018. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyžiadať organizačný a rokovací poriadok od komisie pre literárne 

a hudobné zbierky  
D. Hupko  ihneď  
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Úloha 16/2018 Festival múzeí Slovenska 2019  I. Kaczarová 

ZÁVER 
I. Kaczarová informovala, že oslovené múzeá v roku 2019 nemôžu z rôznych organizačných dôvodov 

usporiadať Festival múzeí. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Kontaktovať ďalšie inštitúciu ohľadom konania Festivalu múzeí  I. Kaczarová  
do najbližšieho 

zasadnutia 

 

Úloha 3/2018 Noc múzeí a galérií 2018    
E. Beríková-

Zahrádníková 

ZÁVER  Vyúčtovanie k Noci múzeí a galérii overí I. Kaczarová  

 

Úloha 13/2017 Nadviazanie spolupráce s poľskými múzejníkmi  F. Marcinová  

ZÁVER Vzhľadom na ospravedlnenie F. Marcinovej nebola podaná informácia.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Nadviazanie spolupráce s poľskými múzejníkmi  F. Marcinová  v riešení  

   

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  E. Bercíková - 

Záhradníková 

ZÁVER E. Bercíková – Záhradníková informovala, že daný list bol vypracovaný, ale nezaslaný. D. Hupko navrhol, že 

táto téma by mala byť predmetom priameho rokovania s ministerkou kultúry. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zostavenie listu pre MK SR  D. Hupko  ihneď  

   

Úloha 22/2017 

Realizácia projektu Štandardy odborných 

múzejných činností na Slovensku – 2. etapa 17-521-

01868 

D. Hupko  

ZÁVER  

Členovia P ZMS odporučili ponechať Štandardy otvorené k dopracovaniu, prerokovať ho na porade 

riaditeľov a definitívne naloženie s materiálom doriešiť na nasledujúcom VZ ZMS, pričom pred rokovaním 

VZ bude zverejnený na webe ako súčasť programových materiálov. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zverejnenie štandardov na stránke ZMS  P ZMS  pred VZ ZMS  

Finalizácia štandardov – návrhy  Členské múzea ZMS  VZ ZMS 2019  
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Úloha  33/2017 Etnológ a múzeum  F. Marcinová  

ZÁVER 

F. Marcinová informovala o priebehu konferencie, ktorá bola veľmi úspešná. Priemerne sa jej zúčastnilo 

počas 3 dní 40 účastníkov. V súčasnosti je v tlači zborník z konferencie, ktorý bude distribuovaný 

začiatkom roka 2019.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Realizácia projektu  F. Marcinová  priebežne  

 

Úloha 9/2018 Spolupráca s maďarskými múzeami U. Ambrušová  

ZÁVER 

U. Ambrušová informovala o komunikácii s maďarskými kolegami. Je potrebné pripraviť memorandum 

o spolupráci. F. Marcinová navrhla, aby bolo vytvorené jednotné memorandum, ktoré bude použité aj pri 

spolupráci s poľskými kolegami.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava Memoranda o spolupráci  F. Marcinová  do najbližšieho zasadnutia  

 

Úloha 11/2018 Zasadnutie AMG ČR v Ústí nad Labem I. Kaczarová  

ZÁVER 

D. Hupko informoval o účasti na zasadnutí AMG ČR. Okrem účasti zástupcov múzeí a galérií poukázal aj na 

vysokú účasť čelných predstaviteľov samosprávy a štátu. V rámci zasadnutia bolo zvolené nové vedenie 

AMG ČR. P ZMS zaslalo blahoprajný list novému vedeniu.  

   

Úloha 17/2018 Projekty FPU na rok 2019  D. Hupko  

ZÁVER 

D. Hupko informoval o predložení dvoch projektov za ZMS a to:  

1. Etnologická komisia: 19-521-02044 - Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989 XXIII. 

ročník konferencie Etnológ a múzeum 

2. OKOMČ: 19-521-01902 – Vedecká konferencia Museologica literaria 2019. 

Celková spoluúčasť ZMS by mala byť: 626,00 €  

 

Ad 3. Príprava novely zákona o múzeách a galériách  

Úloha 6/2018 Príprava múzejného zákona  P ZMS  

DISKUSIA 

I. Kaczarová privítala M. Novotnú, ktorá je delegovaná za ZMS ohľadom prípravy novely zákona o múzeách 

a galériách (ďalej iba MZ). M. Novotná informovala, že doteraz bolo uskutočnené iba jedno stretnutie, 

ktoré viedol generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstvo MK SR PhDr. Radoslav Ragáč, PhD.. MK 

nepredstavilo žiaden návrh, očakáva podnety. Zasadnutia sa zúčastnilo asi 13 zástupcov rôznych inštitúcií. 

Prítomní zástupcovia nastolili otázku, či ide o novelu alebo tvorbu nového zákona. DO 6.12. bolo potrebné 

pripraviť návrhy na zmeny aj s odôvodnením. Zo ZMS bolo predložených 12 pripomienok. Mnohé 

pripomienky však boli navzájom rozporuplné napr. či má byť označenie zákona pre múzeá a galérie, či má 

byť zákon určený iba pre múzeá alebo aj pre predmety kultúrnej hodnoty etc. Taktiež sa otvorili ďalšie 
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otázky ako problematika CITES, či rôznych zriaďovateľov múzeí. Z týchto rozporov bolo veľmi 

komplikované zhrnutie pripomienok. MK SR dalo čas na spracovanie do konca januára 2019.  

ZÁVER  

Podľa legislatívy vlády pôjde o novelizáciu zákona. Bude potrebné taktiež zapracovanie noriem a nariadení 

európskej legislatívy. Súčasný zákon nezohľadňuje praktickú situáciu. Navrhovaný vzor z Českej republiky 

nie je prípustný z dôvodu iných podmienok činnosti múzeí. Zapracovanie pripomienok môže byť 

komplikované. ZMS navrhuje vytvoriť nový zákon. Rada galérií (ďalej -RG) navrhuje do zákona zapracovať 

aj štandardy. RG pripravuje vlastné štandardy, ktoré sú inšpirované modelom z Írska. M. Novotná navrhla, 

aby sa múzeá usilovali o generálny zákon, ktorý by zaručil určité kompetencie pre všetky múzeá. I. 

Kaczarová navrhla participáciu ZMS pri tvorbe zákona. Taktiež predniesla potrebu tvorby tzv. Múzejnej 

rady pri MK SR, ktorá by dozerala na tvorbu, postup pri tvorbe zákona a zároveň by informovala múzeá 

o tejto tvorbe. Súčasťou múzejnej rady by boli aj zástupcovia ZMS. M. Novotná informovala, že v januári je 

2019 je iniciatíva na ďalšie riešenia, pretože je množstvo otázok, ktoré je potrebné riešiť napr. CITES, 

akvizičná činnosť, chránené rastliny etc. Všetci členovia P ZMS otvorili veľkú diskusiu k jednotlivým 

článkom MZ, z čoho vyšlo množstvo nových otázok. Ako zástupcovia ZMS boli vybraní: V. Majchrovičová, 

D. Šubová, Z. Šullová, S. Mičev, T. Michalík, R. Maretta a K.Konečná. Podľa informácií M. Novotnej má byť 

do 10.1. spracovaní súhrn návrhov na MK SR. M. Novotná navrhla, aby ZMS predstavilo svoju jednotnú 

koncepciu a iniciovalo samostatné stretnutie múzejníkov s R. Ragáčom. ZMS by malo vydať jednotné 

stanovisko, či má záujem o novelu MZ alebo nový zákon.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zhrnutie zaslaných pripomienok a príprava na ďalšie 

pripomienkovanie  
P ZMS  do konca januára 

Rozposlanie návrhu zmeny MZ, ktorý predložili zástupcovia ZMS 

na MK SR  
I. Kaczarová do 15.1.2019 

Rozposlanie návrhu zmeny MZ spracovaného MK SR  I. Kaczarová  po obdŕžaní návrhu  

 

Úloha 19/2018 
Novela zákona č.190/2003 Z. z. o strelných 

zbraniach a strelive 
Š. Engel  

DISKUSIA Š. Engel informoval P ZMS o pripravovanej novele zákona č.190/2003 Z. z. o strelných  zbraniach a strelive. 

Tento zákon taktiež ovplyvňuje činnosť múzeí napr. pri získavaní streliva, strelných zbraní do ZF.  

ZÁVER  Š: Engel navrhuje MK SR, aby navrhlo zapracovanie pripomienok múzeí do tohto zákona.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vypracovanie pripomienok k zákonu  Š. Engel  do 31.12.2018 

Rozposlanie listu pre členské múzeá ZMS s vyjadrením k novele 

zákona  
Š. Engel  do 31.12.2018 

Zaslanie reakcie (pripomienok) k novele zákona  Členské múzeá ZMS  do 31.01.2019 

 

Ad 4. Príprava porady riaditeľov členských múzeí ZMS vo roku 2019  

DISKUSIA I. Kaczarová navrhla konanie porady riaditeľov po predložení návrhov na novelizáciu alebo zmenu MZ. P 

ZMS tento návrh schválilo. I. Kaczarová požiadala o návrhy na program porady.  
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ZÁVER  

P ZMS navrhlo nasledovný program porady:  

1. Štandardy múzejných činností  

2. Novela zákona o múzeách a galériách  

3. Systematizované pracovné miesto ZMS – predloženie návrhu  

Navrhovaný termín zasadnutia je v druhej polovici februára 2019 v Banskej Bystrici.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zhrnutie zaslaných pripomienok a príprava na ďalšie 

pripomienkovanie  
P ZMS  do konca januára 

 

Ad 5. Rôzne   
D. Hupko informoval o vydaní Zborníka z konferencie ZMS, ktorá sa konala v roku 2017 v Piešťanoch ohľadom 

problematiky zbraní a streliva.  

Š. Engel informoval o vytvorení nových e-mailových schránok pre predsedu a podpredsedu ZMS v tvare: predseda@zms.sk 

a popredseda@zms.sk.  

I. Kaczarová vyzvala prítomných, aby predložili svoje návrhy do programu na valné zhromaždenie ZMS v roku 2019. Po 

viacerých návrhoch bol predbežne schválený dátum 04.04.2019. Uskutoční sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. 

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel  

DISKUSIA Š. Engel informoval o stretnutí s pánom L. Nagyom. D. Hupko vyzval členov P ZMS o zapojenie sa do správy 

webovej stránky a stránkach na sociálnych sieťach.  

ZÁVER  P ZMS by malo určiť zodpovednú osobu za správu webovej stránky a stránok na sociálnych sieťach, ktorá 

by pravidelne kontrolovala a dopĺňala údaje.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Prizval L. Nagya na zasadnutie P ZMS  Š. Engel  do najbližšieho zasadnutia  

Kontrola webovej stránky ZMS  Š. Engel  priebežne  

 

Úloha 21/2018 
Systematizácia činnosti ZMS – tvorba 

pracovného miesta a financovanie ZMS 
P ZMS  

DISKUSIA 

I. Kaczarová informovala P ZMS, že osloví generálneho riaditeľa Múzea SNP ohľadom poskytnutia 

priestoru pre kanceláriu ZMS. Zároveň oslovila členov P ZMS ohľadom zvýšenia členského príspevku. 

Zvýšenie členského príspevku by malo pomôcť pri tvorbe pracovného miesta ZMS. D. Hupko 

pripomienkoval predovšetkým komunikáciou s najväčšími platcami t.j. so SNM. Š. Engel položil otázku 

ohľadom možnosti financovania ZMS prostredníctvom MK.  

ZÁVER  ZMS by malo nadviazať komunikáciu z MK SR ohľadom možnosti financovania resp. spolufinancovania 

ZMS. Je potrebné nadviazať kontakt s MK SR a nájsť možnosti spolufinancovania.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Pripraviť list s okruhmi komunikácie s Ministerkou kultúry SR  I. Kaczarová  do 31.12.2018 
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Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie sa bude 23.01.2019 v Bratislave. 

 

V Starej Ľubovni, dňa 28.12.2018 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  

 


