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Zápisnica z Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

Zápis 04.04.2019 10.00 
Kinosála Múzea SNP v Banskej 

Bystrici  

 

Program 
1. Otvorenie 

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

3.  Príhovory hostí 

4.  Odovzdanie ocenení ZMS za rok 2018 

5.  Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS 

6.  Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 28. VZ 

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

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

múzejné činnosti a Prírodovednej komisie 

8.  Správa o hospodárení ZMS za rok 2018 

9.  Správa Revíznej komisie ZMS 

10.  Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 30. Valného zhromaždenia 

11.  Diskusia 

12. Stanovisko VZ ZMS k otázke Štandardov odborných múzejných činností 

13. Uznesenie 29. VZ ZMS 

14. Záver 

Body programu 

Ad 1. Otvorenie  
Predsedníčka ZMS I. Kaczarová privítala prítomných na 29. VZ ZMS. Osobitne privítala hostí zasadnutia a to: Radoslava 

Ragača, generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Miroslavu Mazánovú, 

referentku odd. školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Martina Hromadu, riaditeľa 

odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja, Katarínu Ürgeovú, odbornú referentku odboru kultúry a športu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, Stanislavu Dzurillovú, odbornú referentku oddelenia kultúrnych organizácií odboru 

kultúry Prešovského samosprávneho kraja, Petra Černeka, vedúcého oddelenia kultúry Banskobystrického samosprávneho 

kraja, Pavla Cipriana, riaditeľa Múzea města Brna a predsedu Asociace múzeí a gelerií České republiky (ďalej iba AMG ČR). 

Následne odovzdala slovo podpredsedovi P ZMS D. Hupkovi, ktorý viedol celé zasadnutie. Po prevzatí slova D. Hupko 

vyzval prítomných na minútu ticha za zosnulú členku P ZMS E. Bercíkovú-Záhradníkovú a zároveň za nedávno zosnulú 

dlhoročnú riaditeľku Múzea Slovenských národných rád D. Landovú.  
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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 

predsedajúcim zhromaždenia bude D. Hupko. Členov mandátovej komisie v zložení: H. Ferencová, S. 

Švacová a K. Bánfalviová a návrhovej komisie v zložení: O. Bodorová, M. Škodová a A. Števko. 

Overovateľmi sa mali stať. M. Majerník a P. Takáč. Za skrutátorov boli zvolené U. Ambrušová a B. 

Végsöová.  

ZÁVER Všetky návrhy boli jednohlasne schválené.  

Ad 3. Príhovory hostí 

DISKUSIA 

Prítomným účastníkom 29. VZ ZMS sa prihovoril zástupcovia VÚC, ktorí konštatovali, že sa na zasadnutí 

necítia ako hostia, ale ako partneri. Prisľúbili následnú podporu a spoluprácu pri múzejných činnostiach. R. 

Ragač informoval o činnostiach MK SR týkajúcich sa múzeí a ďalšej spolupráci. V závere vystúpil P. Ciprian, 

ktorý informoval o činnosti AMG ČR. V roku 2018 sa uskutočnili voľby vedenia AMG. Informoval o tom, že 

ZMS je najbližším partnerom AMG ČR. Taktiež v súčasnosti riešia otázku štandardov múzejných činností, 

akreditáciu múzeí a tvorbu oddelenia múzeí a múzejných činností. Rovnako ako na Slovensku aj v Českej 

republike sa pripravuje nový múzejný zákon.  

 

Ad 4. Odovzdanie ocenení ZMS za rok 2018 

DISKUSIA 

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

predsedníčka ZMS I. Kaczarová, podpredseda ZMS D. Hupko a členka predstavenstva Ľ. Jaďuďová.  

Zoznam odovzdaných ocenení viď: http://zms.sk/zoznam-ocenenych-na-29-vz-zms/.  

 

Ad 5. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS 

DISKUSIA 
Predsedníčka mandátovej komisie H. Ferencová oznámila prítomným, že zo 161 mandátov bolo  

prítomných 100, čím konštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. 

ZÁVER 

D. Hupko vyzval prítomných o hlasovanie za program 29. VZ ZMS a odhlasovanie pracovného 

predsedníctva, komisií a overovateľov.  

za: 161 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 

Ad 6. Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 28. VZ 

DISKUSIA 

Predsedníčka ZMS I. Kaczarová predniesla správu o činnosti ZMS od 28. VZ ZMS.  

Správu viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-P-ZMS-pre-29.-VZ-ZMS-upr.-

%C5%A0%C3%8D-2.pdf. 

http://zms.sk/zoznam-ocenenych-na-29-vz-zms/
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-P-ZMS-pre-29.-VZ-ZMS-upr.-%C5%A0%C3%8D-2.pdf.
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-P-ZMS-pre-29.-VZ-ZMS-upr.-%C5%A0%C3%8D-2.pdf.
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Ad 7. Správy o činnosti odborných komisií ZMS  

DISKUSIA 

Správu o činnosti Etnologickej komisie predniesla A. Daneková Správu viď: http://zms.sk/wp-

content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-EK-ZMS-za-rok-2018.docx 

Správu o činnosti Únie múzeí v prírode predniesol predseda komisie L. Jonov. Správu viď: 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-%C3%9Anie-

m%C3%BAze%C3%AD-v-pr%C3%ADrode-2018.docx 

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/2019/03/spr%C3%A1va-o-

%C4%8Dinnosti-OKVAV-za-2018-1.pdf 

Správu o činnosti Komisia pre zbierky dejín techniky vrátane prezentácie predniesol predseda M. Majerník. 

Správu o činnosti viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/Sprava-o-cinnosti-KpZDT_2018-

komprim1.pdf 

Správu o činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti predniesol tajomník D. Hupko. Správu 

viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/okomc_sprava2018.pdf 

Správu o činnosti Prírodovednej komisie predstavila predsedníčka D. Šubová. Správu viď:http://zms.sk/wp-

content/uploads/2019/03/%C4%8Cinnos%C5%A5-PK-ZMS-rok-2018.pdf 

   

Ad 8. Správa o hospodárení ZMS za rok 2018 

DISKUSIA 

Správu o hospodárení ZMS predniesla I. Géczyová 

Správu o hospodárení ZMS viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-

hospod%C3%A1ren%C3%AD-ZMS-za-rok-2018.pdf. 

   

Ad 9. Správa Revíznej komisie  

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

Správu revíznej komisie viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Sprava_RK_2019_DEF.pdf.  

 

Ad 10. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 30. Valného 

zhromaždenia 

DISKUSIA 

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

viď:http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/R%C3%A1mcov%C3%AD-pl%C3%A1n-%C4%8Dinnosti.pdf. 

Návrh rozpočtu predniesla predsedníčka Revíznej komisie I. Géczyová. Návrh rozpočtu 

viď:http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Rozpo%C4%8Det-na-rok-2019_upr.pdf . 

 

Ad 11. Diskusia 

DISKUSIA 
V rámci diskusie vystúpili 4 rečníci:  

D. Hupko vyzval prítomných k vyjadreniu stanoviska ohľadom systematizácie miesta a s tým spojenými 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-EK-ZMS-za-rok-2018.docx
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-EK-ZMS-za-rok-2018.docx
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-%C3%9Anie-m%C3%BAze%C3%AD-v-pr%C3%ADrode-2018.docx
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-%C3%9Anie-m%C3%BAze%C3%AD-v-pr%C3%ADrode-2018.docx
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-OKVAV-za-2018-1.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/spr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-OKVAV-za-2018-1.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/Sprava-o-cinnosti-KpZDT_2018-komprim1.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/Sprava-o-cinnosti-KpZDT_2018-komprim1.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/okomc_sprava2018.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/%C4%8Cinnos%C5%A5-PK-ZMS-rok-2018.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/03/%C4%8Cinnos%C5%A5-PK-ZMS-rok-2018.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-hospod%C3%A1ren%C3%AD-ZMS-za-rok-2018.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Spr%C3%A1va-o-hospod%C3%A1ren%C3%AD-ZMS-za-rok-2018.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Sprava_RK_2019_DEF.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/R%C3%A1mcov%C3%AD-pl%C3%A1n-%C4%8Dinnosti.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2019/04/Rozpo%C4%8Det-na-rok-2019_upr.pdf
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finančnými nákladmi.  

D. Vaněková, Múzeum školstva a pedagogiky – výška členského príspevku je pomerne malá, aby ZMS 

odrážalo činnosť múzeí. Finančné prostriedky by mali zodpovedať tomu, čo sa od ZMS očakáva.  

B. Panis, SNM – SNM súhlasí so zvýšením príspevku na 10 €. Navrhuje stretnutie SNM a členov ZMS. Taktiež 

navrhol vypracovanie nových štandardov, ktoré by reflektovali nové smery.  

D. Hupko informoval, že o zvýšení príspevku sa bude rokovať na zasadnutí a stretnutí riaditeľov členských 

múzeí.  

P. Černek, BBSK – podporil myšlienku zvýšenia členského príspevku ZMS. Nechcel sa veľmi vyjadrovať 

k štandardom, navrhuje však väčšiu komunikáciu so zriaďovateľom. Štandardy by mali dopomôcť 

zriaďovateľom k lepšiemu plánovaniu v kultúre a mali by byť pre zriaďovateľov zaväzujúce.  

 

Ad 12. Stanovisko VZ ZMS k otázke Štandardov odborných múzejných 

činností (ďalej ŠOMČ) 

DISKUSIA 

D. Hupko vyzval prítomných na diskusiu ohľadom ŠOMČ. Myšlienka ich vzniku bola podložená snahou splniť 

stratégiu vypracovanú na roky  2015 – 2018. Predstavil historických exkurz vzniku ŠOMČ. Informoval 

prítomných o tom, že boli zaslané všetkým múzeám na pripomienkovanie a následne boli pripomienky 

zapracované do Štandardov.  

P. Hyross vyzval R. Ragača, či MK SR pripravuje materiál v podobnom duchu.  

R. Ragač informoval, že MK SR je v spojitosti s múzeami v súčasnosti v dvoch procesoch: 1. pripravuje 

poradný orgán MK SR tzv. „múzejná a galerijná rada“, ktorá by mala vzniknúť v 1. 1/2 2019, tá by mala byť 

výkonným orgánom. 2. pripravuje nový múzejný zákon, ktorý by mal reflektovať požiadavky doby. Obe 

tieto činnosti by mali vychádzať a súvisieť s ŠOMČ.  

J. Hanko informoval prítomných o vzniku štandardov a o priebehu ich tvorby. Upozornil na prípady zo 

zahraničia, že môže byť určená inštitúcia, ktorá vytvorí ŠOMČ mimo múzeí. ŠOMČ boli vytvorené aktívnymi 

múzejníkmi a majú predstavovať pomôcku a oporu pre požiadavky múzeí.  

D. Hupko vyzval prítomných k vyjadreniu schválenia alebo prijatia ŠOMČ.  

K. Konečná doplnila nutnosť dopracovania ŠOMČ, aby boli podkladom pre našich zriaďovateľov. ŠOMČ sú 

venované odbornej činnosti múzeá, ale aby boli naplnené je potrebná podpora zo strany zriaďovateľov 

a štátu.  

D. Šubová vyjadrila potrebu doplnenia a ďalšej práce s ŠOMČ, keďže jednotlivé kapitoly nie sú vyvážené.  

Rubický hovoril o nízkej úrovni metodiky pre múzeá. ŠOMČ by mali byť odrazovým mostíkom pre 

pracovníkov múzeí a sú veľmi potrebné pre ďalší vývoj.  

P. Hyross pripomenul, že otázka ŠOMČ nie je nová, vedie sa už od r. 2005. Pričom materiál bolo možné 

niekoľkokrát pripomienkovať. Otázky je ale prístup múzeí. ŠOMČ ma mali byť podkladom k ďalšej činnosti. 

Ich zamietnutie môže byť kontraproduktívne. Je to materiál, ktorý je možné ďalej meniť.  

ZÁVER 

D. Hupko vyzval prítomných na odsúhlasenie nasledovného stanoviska k pracovnému materiálu ŠOMČ: 

Pracovný materiál ŠOMČ v predloženom znení vyjadruje postoje, názory a stanoviská ZMS a je ho možné 

použiť ako príspevok ZMS do odbornej diskusie na túto tému. 

za: 44 proti: 0 zdržal sa: 24 

Vzhľadom na to, že celkovú súčet hlasov nereflektoval správu mandátovej komisie, predsedajúci na návrh 

P. Hyrossa požiadal o opätovné prepočítanie mandátov, keďže v tejto hodine už niekoľko prítomných 

opustilo rokovanie VZ ZMS. 

Pri prepočítaní prítomných mandátov, ktoré vykonali skrutátorky priamo v sále, bol zistený počet 

prítomných mandátov 87, čo stále predstavovalo uznášaniaschopnú väčšinu valného zhromaždenia 
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v zmysle Stanov ZMS. 

D. Hupko opätovne vyzval prítomných na vyjadrenie k prijatiu stanoviska k ŠOMČ: 

Pracovný materiál ŠOMČ v predloženom znení vyjadruje postoje, názory a stanoviská ZMS a je ho možné 

použiť ako príspevok ZMS do odbornej diskusie na túto tému. 

za: 57 proti: 1 zdržal sa: 29 

Pracovný materiál ŠOMČ bol v predloženom znení schválený. 

 

Ad 13. Uznesenie z 29 VZ ZMS  
DISKUSIA Predsedníčka návrhovej komisie O. Bodorová predniesla uznesenie z 29 VZ ZMS.  

ZÁVER 

Uznesenie bolo následne schválené, a to:  

za: 86 proti:  zdržal sa: 1 

D. Hupko informoval prítomných zástupcov múzeí o prijatí navrhovaného uznesenia z 29. VZ ZMS.  

 

Ad 14. Záver 

DISKUSIA 

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

I. Kaczarová poďakovala všetkých účastníkov 29. VZ ZMS, poďakovala za hodnotnú prácu v oblasti kultúry 

a najmä v rozvoji kultúry, ako za plodnú diskusiu v rámci VZ ZMS Zároveň I. Kaczarová vyzvala prítomných 

zástupcov múzeí na spolupráci v rámci činnosti ZMS a rovnako požiadala o spoluprácu zástupcov SK 8. 

 

V Starej Ľubovni, dňa 09.05.2019 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL 

Ing. Marián Majerník  

Ing. Pavol Takáč   

 


