
Zápis zo zasadnutia Rady ZMS 
konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 7. 3. 2019

Prítomní: 
za Radu ZMS: Iveta Kaczarová, predsedníčka, Daniel Hupko, podpredseda, Štefan Engel, 
tajomník; 
za Revíznu komisiu ZMS: Iveta Géczyová, predsedníčka, Peter Hyross, člen;
prizvaná: Mariana Novotná, NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica.

Predsedníčka ZMS privítala členov Rady ZMS a ostatných zúčastnených a poďakovala 
riaditeľovi MMB za poskytnutie priestorov.

Rokovanie prebiehalo podľa bodov programu v zmysle pozvánky.

Program:
1. Agenda ZMS
2. Príprava agendy na stretnutie s ministerkou kultúry SR
3. Rôzne

K bodu 1
 Rada ZMS konštatuje že dňom 5. 3. 2019 zanikol mandát členky Predstavenstva ZMS 

Eleny Bercíková-Zahradníková z dôvodu úmrtia a v zmysle Stanov ZMS z pozície 
náhradnícky sa členkou Predstavenstva ZMS od  6. 3. 2019  Mgr. Helena Ferencová, 
riaditeľka SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek.

Uznesenie rady ZMS: zaslať oznámenie o vzniku mandátu člena P ZMS Mgr. H. Ferencovej
Úloha: tajomník ZMS- okamžite

 Členovia Rady ZMS informovali o stave agendy ZMS napr. vybavovanie podkladov –
potvrdení k predloženiu projektov na FPU, vybavovanie došlej pošty atď.

 Mgr. M. Novotná z pozície predsedníčky pracovnej skupiny ZMS pre prípravu nového 
múzejného zákona a členky dočascnej pracovnej skupiny MK SR zriadenej za tým 
istým účelom informovala o stave veci, následne predsedníčka ZMS k tejto téme 
otvorila diskusiu. 

 Mgr. Novotná: informovala o medzirezortnom prip. konaní zákona o múzeách 
a galériách č. 206/2009 Z. z. v súlade s nálezom Ústavného súdu SR (nález sp. zn. PL. 
ÚS 12/2016 z 19. septembra 2018) vo veci reštaurátorských ateliérov Pamiatkového 
úradu SR. 

 Rada ZMS prerokovala nominácie členských múzeí na Cenu Andreja Kmeťa. Po 
podrobnom oboznámení sa s obsahom nominácií a diskusii rada rozhodla, že MK SR 
predloží všetky tri doručené nominácie:

1. Navrhovateľ: Považské múzeum v žiline
Navrhovaný: Mgr. Jozef Moravčík

2. Navrhovateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Navrhovaný: PhDr. Klaudia Buganová

3. Navrhovateľ: Trnavský samoprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici
Navrhovaný: PhDr. Viera Drahošová



Uznesenie Rady ZMS: schvaľuje zaslané návrhy v číselnom poradí tak, ako je uvedené 
v písomnej časti 1, 2, 3 a ukladá zaslať nominačné listy na MK SR.
Úloha: tajomník ZMS- okamžite

K bodu 2
Predsedníčka ZMS informovalo o obsahu listu, ktorým požiadala za ZMS o stretnutie 
s ministerkou kultúry. 

 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 rozvoja múzejnej 
teórie, usmerňovania odborných činností múzeí, vzdelávania a koordinácie práce 
osobitne v prezenčnej sfére s predpokladom k skvalitneniu práce múzeí.

 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

K bodu 3
V bode rôzne:

 Tajomník ZMS informoval o požiadavke Slovenskej spoločnosti sprievodcov 
cestovného ruchu Mgr. Mariána Bilačiča prezentácie v diskusii na VZ ZMS.

Uznesenie Rady ZMS: informovať SSCR Mgr. Mariána Bilačiča o možnosti prezentácie na 
VZ ZMS len na základe zmluvy o reklame

V Bratislave 29. 3. 2019.

Zapísal: Ing. Štefan Engel, PhD. ......................................

Schválila: Mgr. Iveta Kaczarová ......................................


