
 

 

Správa o činnosti Predstavenstva ZMS 

od 

28. Valného zhromaždenia ZMS 
 

A) KONCEPČNÁ PRÁCA 

1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na príprave 

právnych predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja 

slovenského múzejníctva. V prípade potreby iniciovať zmeny v právnych 

predpisoch. 

 Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Radou vlády SR pre kultúru   oslovilo 

ZMS na spoluprácu na riešenie problematiky novelizácie Zákona č. 206/2009 Z. z. o 

múzeách a galériách. a ochrane predmetov  kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ďalších predpisov. Bola vytvorená 

dočasná pracovná skupina, ktorá riešila problematiku novelizácie zákona a 

predkladala pripomienky. ZMS oslovilo svojich členov a spracované pripomienky 

členských múzeí predloţilo na MK SR. Na základe mnohých pripomienok a zistenia 

viacerých problémových oblastí navrhuje MK SR vytvorenie nového zákona, s čím sa 

stotoţnilo aj Predstavenstvo ZMS. 

 Členovia Predstavenstva ZMS sa 7. 3. 2019 zúčastnili na pracovnom stretnutí 

s generálnym riaditeľom Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR PhDr. Radoslavom 

Ragačom, PhD., na ktorom ho informovali o aktuálnych otázkach slovenských múzeí 

a riešili otázky súvisiace s prípravou  novely Zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. 

o múzeách a o galériách. 

 Členovia predstavenstva sa dňa 12. 3. 2019 zúčastnili na stretnutí s ministerkou 

kultúry SR pani Ľubicou Laššákovou. 

Témou stretnutia bolo:  

  riešenie problémov vyplývajúcich z aplikácie zákona o múzeách a galériách  

   do praxe 

 zriadenie múzejného metodického a koordinačného centra, ako samostatného 

subjektu v priamej pôsobnosti MK SR s rozšírenými kompetenciami v oblasti 
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rozvoja múzejnej teórie, usmerňovania odborných činností múzeí, vzdelávania a 

koordinácie práce 

  platové ohodnotenie v novom systéme odmeňovania vo verejnej správe od roku 

2019 

  postoj zriaďovateľov múzeí k plneniu zriaďovateľských povinností zakotvených v 

zákone o múzeách a galériách 

 

 Pani  ministerka kultúry a zástupcovia ZMS sa zhodli na tvorbe nového zákona 

o múzeách. Nestotoţňuje sa s návrhom vytvorenia samostatného metodického centra 

a odporúča zaloţenie múzejnej a galerijnej rady ako poradného orgánu ministerky.  

 

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 ţiadne  poţiadavky. 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. 

     Členovia Predstavenstva sú delegovaní do komisií na výberové konania miest 

riaditeľov múzeí. 

 

3. Na základe podnetov z členských múzeí podieľať sa na riešení ich 

aktuálnych problémov vo vzťahu k zriaďovateľom,v prípade potreby alebo 

žiadostí iniciovať spoluprácu alebo spolupracovať s MK SR pri riešení 

konkrétnych problémov jednotlivých múzeí. 

 Zo strany členskej základne neboli vznesené poţiadavky. 

 

4. Pokračovať v realizácii výjazdových zasadnutí Predstavenstva ZMS 

spojených so stretnutiami s členskými múzeami a zriaďovateľmi v jednotlivých 

samosprávnych  krajoch. 

 Dňa 9. 10. 2018 sa uskutočnilo   výjazdové zasadnutie Predstavenstva ZMS v 

Ţiline, kde sa na pôde Povaţského múzea stretli so zástupcami Ţilinského 
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samosprávneho kraja - podpredsedom ŢSK Ing. Laurenčíkom, zástupcami odboru 

kultúry a Povaţského múzea. ŢSK podporuje členstvo svojich múzeí v ZMS.  

 

5. Ukončiť prácu na  štandardizácii  odborných   múzejných  činností. 

 Materiál "Štandardy odborných múzejných činností", ktorý zastrešuje Odborná 

komisia pre odborné múzejné činnosti,bol po pripomienkovaní  členskej základne 

predloţený P ZMS, ktoré ho schválilo. Na základe stanoviska  VZ ZMS sa rozhodne 

o jeho vyuţití. 

 

6. Pokračovať v iniciovaní zriadenia samostatnej metodickej inštitúcie pre 

múzeá a galérie zo strany MK SR s celoslovenskou pôsobnosťou bez ohľadu 

na zriaďovateľa jednotlivých múzeí. 

 Na pracovnom stretnutí s ministerkou kultúry SR p. Ľubicou Laššákovou, aj s 

generálnym riaditeľom SKD MK SR PhDr. Radoslavom Ragačom, PhD. predloţilo 

ZMS návrh na vytvorenie takejto inštitúcie, postoj MK SR  je v súčasnosti odmietavý, 

podporili moţnosť vytvorenia Múzejnej a galerijnej rady pri MK SR. 

 

B) VEREJNO-PREZENTAČNÁ PRÁCA 

1. Realizovať alebo podieľať sa na realizácií národných a nadnárodných 

podujatí zameraných na prezentáciu múzeí, najmä Noc múzeí, Dni 

európskeho kultúrneho dedičstva, Festival slovenských múzeí a 

aktívnespolupracovať pri realizácii súťaže  Múzeum roka a udeľovaní  Ceny  

Andreja Kmeťa. 

 V roku 2019 bol Zväz múzeí na Slovensku koordinátorom 14. ročníka Noci 

múzeí a galérií. Nový vizuál stránky bol prijatý mimoriadne kladne. K úspešnému 

priebehu celého podujatia a prezentácií výraznou mierou prispela koordinátorka 

Elena Bercíková Zahradníková. Podľa poskytnutých údajov sa do podujatia zapojilo 

80 múzeí v 114 objektoch a evidovaných bolo okolo 55 000 návštevníkov. 

Kaţdoročným nedostatkom je, ţe mnohé múzeá ani po viacerých urgenciách 

neposkytli spätnú väzbu, takţe počet  návštevníkov je len  orientačný. Vizuál k 15. 

ročníku Noci múzeí bude v najbliţších dňoch zverejnený na stránke ZMS. 
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  15. ročník Festivalu múzeí Slovenska sa uskutočnil na pôde Múzea mesta 

Bratislavy v termíne 18. – 19. jún 2018. Okrem tradičnej prezentácie múzeí na 

nádvorí Starej radnice sa usporiadal odborný seminár na tému "Mestské múzeá na 

Slovensku – stav a perspektívy". Súčasťou bohatého a zaujímavého programu boli 

komentované prehliadky študijného depozitára keramiky, porcelánu a skla ako aj 

historických priestorov kniţnice Múzea mesta Bratislavy.  Ďalší deň festivalu bola pre 

účastníkov pripravená  prehliadka bratislavských múzeí – expozícií Múzea mesta 

Bratislavy, hradu Devín a Antickej Gerulaty v Rusovciach a ďalších partnerských 

inštitúcií. Na priebehu festivalu sa podieľali zástupcovia 36 múzeí, z toho 24 múzeí 

pripravilo prezentáciu. Zúčastnilo sa ho spolu 171 a pracovníkov múzeí a hostí. 

Festival bol dobre zorganizovaný a mal priaznivú odozvu medzi zúčastnenými 

múzeami. 

 V roku 2019 sa Festival múzeí uskutoční v Múzeu a Kultúrnom centre juţného 

Zemplína v Trebišove. Termín bude oznámený na VZ ZMS. 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva - informácie o podujatiach boli na webe 

ZMS. 

 Na súťaţ Múzeum roka ZMS nominovalo nových členov do odbornej  poroty, 

ktorí pripomienkovali podmienky súťaţe a odporúčajú ich prepracovanie. 

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

účasť členov ZMS  do poroty na MK SR. 

 

2. V spolupráci s memorandovými partnermi pripraviť a zrealizovať vedeckú 

konferenciu k 100.výročiu vzniku Československa, vrátane vydania 

recenzovaného zborníka, ako príspevok ZMS k výskumu a reflexii tohto 

významného historického medzníka v dejinách Slovenska. 

 V dňoch 13. - 14. 11. 2018 sa v priestoroch Bratislavského hradu uskutočnila  

vedecká konferencia „Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých 

múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. "Záštitu nad konferenciou prevzala ministerka  

kultúry SR. Konferencia mala mimoriadne dobrú odozvu,  zúčastnilo sa na nej 170 

účastníkov zo Slovenska i Čiech. Poďakovanie patri D. Hupkovi za úspešné 

zvládnutie organizácie. 
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3. Zrealizovať  kampaň "Múzeum v čase, čas v múzeu" najmä v spojitosti so 

stým výročím vzniku Československa a ďalšími tzv. osmičkovými výročiami. 

 Reprezentačná publikácia „Príbeh predmetu - Osmičkové roky“ bola 

slávnostne uvedená v rámci vedeckej konferencie 13. 11. 2018 v Kaplnke 

Bratislavského hradu.  Na vydanie publikácie sme  získali  financie z projektu FPU. 

Vzhľadom na  nedostatočné finančné krytie vyzývame múzeá o finančnú podporu. 

Aktívny podiel na vydaní publikácie má Zdenka Letenayová. 

 

4.  Pokračovať vprezentácii  ZMS a jeho aktivít na webovom sídle ZMS.  

 Stránka sa priebeţne aktualizovala, poskytuje informácie o podujatiach, 

prezentujú sa  činnosti jednotlivých komisií, prebieha komunikácia  na Facebooku. 

 

C) ODBORNÁ AODBORNO - KORDINAČNÁ  PRÁCA 

1. Sledovať prácu  odborných komisií a podporovať ich aj finančne z vlastného 

rozpočtu. Podporovať zakladanie nových odborných komisií a územných 

sekcií ZMS a podporovať stretávanie zamestnancov členských múzeí na 

odbornej báze. 

 Predstavenstvo poskytlo finančnú aj metodickú pomoc jednotlivým komisiám  

a podporuje  vznik nových. 

V roku 2018 bola zaloţená a Predstavenstvom ZMS schválenáKomisia pre literárne 

a hudobné zbierky. Komisia má predloţiťorganizačný a rokovací poriadok a môţe sa 

začleniť do štruktúry ZMS. 

V súčasnosti má ZMS ďalších 6 komisií  

 Etnologická komisia 

 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  
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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 viacerých podujatiach: 

 13.ročník medzinárodnej konferencie -Stretnutie prírodovedcov, Svätý Anton 

 XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum - Tradičná strava a stravovanie, Stará 

Ľubovňa 

 odborný seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi, Banská  Bystrica 

 

Vydané publikácie: 

 Zbrane a munícia v zbierkach múzeí , v spolupráci s VHÚ 

 Zborník referátov z 13.ročníka konferencie Stretnutie prírodovedcov 

 Zborník -  XXII. ročník Etnológ a múzeum  

 Publikácia Múzeum v čase, čas v múzeu: Príbeh predmetu 

 

3.  Pripraviť odborno-tematickú exkurziu pre zamestnancov členských múzeí. 

         Exkurzia sa neuskutočnila. 

 

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 Slovenským komitétom ICOM. V prípade záujmu a podľa 

potreby spolupracovať s vyššie uvedenými  organizáciamina konkrétnych 

projektoch.  

  Počas konferencie na bratislavskom hrade sa uskutočnilo stretnutie so 

zástupcami spolupracujúcich organizácií. Nadviazal sa kontakt s Úniou múzeí 

v Poľsku, vypracovaná je zmluva o spolupráci medzi Úniou múzeí v prírode a 

Stowarzyszeniemmuzeóv na wolnympowietrzu - úlohou je poverená  členka 

predstavenstva F. Marcinová. 

ZMS oslovilo Zdruţenie maďarských vidieckých miest na spoluprácu. Je potrebné 

obnoviť kontakty s Pulszkého spoločnosťou v Maďarsku. 
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2. Udržiavať živé a pravidelné kontakty s memorandovými partnermi v Českej 

republike formou osobných stretnutí a oficiálnych rokovaní reprezentantov 

jednotlivých inštitúcií. 

 Členovia  P ZMS sa zúčastnili na 16. ročníku odovzdávania ceny Gloria 

musealis 2017 v Prahe a na XII. snene Asociácie muzeí a galérií ČR v Ústí nad 

Labem. 

 

3.  Realizovať stretnutia riaditeľov členských múzeí so zástupcami Ministerstva 

kultúry SR, ďalších zriaďovateľov, odborového zväzu a ďalších partnerov k 

aktuálnym otázkam. 

 Naplánované stretnutie riaditeľov múzeí sa neuskutočnilo. 

 

4.  Aktívne sa podieľať na práci v NEMO (Network of European Museum 

Organisations).  

 Výročného zasadnutia tejto organizácie sa za ZMS v uplynulom roku 

nezúčastnil nikto.Odporúčame členskej základni aktívne sa zapájať  do spolupráce s 

touto organizáciou. 

 

5.  Pripravovať projekty do Fondu na podporu umenia na realizáciu aktivít 

ZMS, resp. jeho odborných komisií 

 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.  Pripraviť novú  koncepciu udeľovania ocenení ZMS. 

 Pri schvaľovaní návrhov členských múzeí na udelenie zväzových ocenení za 

uplynulé ročné obdobie sa členovia Predstavenstva vo viacerých prípadoch stretli s 
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formálnymi odchýlkami od platných kritérií pre ich posudzovanie. Zmienené návrhy 

bolo nutné - na škodu navrhovateľov i nominantov -z procesu ďalšieho posudzovania 

vyradiť. Predstavenstvo ZMS s poľutovaním skonštatovalo túto skutočnosť a do 

budúcna vyzýva predstaviteľov členských múzeí k dôslednejšiemu 

a sústredenejšiemu prístupu pri predkladaní návrhov ocenení.  Pripravené sú nové 

Pravidlá udeľovania ocenení ZMS, ktoré sa môţu po dopracovaní pripomienok 

schváliť. 

 

7.  Zefektívňovať prácu ZMS a vytvoriť predpoklady na stabilizáciu miesta    

platenéhovýkonného zamestnanca ZMS. 

 Zasadnutie Predstavenstva ZMS sa od 28. Valného zhromaţdenia uskutočnilo 

šesťkrát, z toho 4x v roku 2018, 2x v roku 2019, Rada ZMS zasadla 2x v roku 2018 a 

raz v roku 2019. 

 Za nového člena ZMS bolo prijaté Povaţské múzeum v Ţiline a v súvislosti 

s neplnením členských povinností zaniklo členstvo Liptovskému múzeu 

v Ruţomberku.  V súčasnosti je v ZMS registrovaných 69 múzeí. 

  V Predstavenstve došlo k viacerým personálnym zmenám - funkcie sa vzdal 

Roman Hradecký, ktorého vystriedal Marián Majerník, namiesto zosnulej Eleny 

Bercíkovej Zahradníkovej nastúpila Helena Ferencová. 

Výmeny nastali aj na poste manaţérky -  po odchode  Ing. Janky Binderovej, 

nastúpila Ţelmíra Šípková a po hospodárke Ľubici Prieberovej prevzala ekonomickú 

agendu Ing. Mária Štefániková. 

 Uvedené časté zmeny zloţenia sekretariátu ZMS do istej miery komplikujú 

jeho chod, preto ostáva stále aktuálna otázka vytvorenia podmienok pre jeho 

profesionalizáciu. 

 

 Na záver patrí poďakovanie všetkým členom Predstavenstva,  ktorí robia v 

záujme slovenského múzejníctva, za ich ochotu a spoluprácu. 

     

 Mgr, Iveta Kaczarová 

                                                                  predsedníčka ZMS 

 V Lučenci  30.3.2019 

 


