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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis 06.05.2019 10.00 
Múzeum SNP, Tulská č. 39, 

Banská Bystrica 

 

PREDSTAVENSTVO ZMS: 
OSPRAVEDLNENÍ ČLENOVIA:  
 
REVÍZNA KOMISIA ZMS: 
 
SEKRETARIÁT ZMS : 
 
ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:  
 
PRIZVANÍ:  

I. Kaczarová, O. Bodorová, H. Ferencová, Š. Engel, D. Hupko, M. Majerník   

F. Marcinová, Ľ. Jaďuďová, U. Ambrušová 

- 

 

Ž. Šípková,  

 

- 

 

Ing. L. Nagy 

Program 
1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS  

3. Zhodnotenie 29. valného zhromaždenia ZMS  

4. Rôzne  

 Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Zasadnutie otvorila predsedníčka ZMS Mgr. I.  Kaczarová, privítala prítomných členov a prizvaného Ing. Ladislava Nagya, 

zástupcu firmy BIGWARE.  

 

Ad 2. Agenda ZMS  

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

S. Šváčová 

ZÁVER D. Hupko informoval, že organizačný poriadok Komisie pre literárne a hudobné zbierky ZMS je 

vypracovaný; komisia ho schváli na najbližšom zasadnutí. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Schválenie organizačného poriadku Komisie pre literárne a hudobné 

zbierky  
P ZMS  do 30.06.2019 

 

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

ZÁVER F. Marcinová informovala o kontaktovaní Uniou muzeów na wolnym powietrzu v Poľsku a o snahe 

podpísať spoluprácu medzi ZMS – sekcia Únia múzeí v prírode a Úniou v Poľsku.  
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Nadviazanie spolupráce s poľskými múzejníkmi  F. Marcinová  v riešení  

   

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS.   

ZÁVER P ZMS prijalo rozhodnutie vytvoriť pracovnú skupinu k vypracovaniu návrhu na úpravu štatútu súťaže, 

ktorej bude predsedať PhDr. I Géczyová; predsedníčka navrhne zloženie skupiny. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vytvorenie pracovnej skupiny  I. Géczyová 06.06.2019 

 

Úloha 9/2018 Spolupráca s maďarskými múzeami U. Ambrušová  

ZÁVER  

V nadväznosti na stretnutie členov P ZMS so zástupcami spoločnosti maďarských vidieckych múzeí 17. 

apríla 2019 v Košiciach nadviazať písomne kontakt s uvedenou spoločnosťou – podklady poskytne Mgr. 

Kaczarová. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava Memoranda o spolupráci  U. Ambrušová   v riešení  

 

Úloha 6/2018 Príprava múzejného zákona  P ZMS  

ZÁVER  Úvodná fáza prípravy ukončená.  

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel  

ZÁVER  

Informáciu o technických parametroch webového sídla ZMS predložil L. Nagy. Skonštatoval, že jadro 

programového vybavenia je z roku 2016, zabezpečuje síce bezpečnú manipuláciu, ale z hľadiska 

užívateľského komfortu je už zastarané. Navrhol viacero možností jeho skvalitnenia. Členovia P ZMS 

rozhodli, že  túto ponuku Zväz príjme, Zaviazali Š. Engela v spolupráci s D. Hupkom a M. Majerníkom 

pripraviť písomnú špecifikáciu požiadaviek ZMS na úpravu webového sídla ZMS, ktorá bude obsahovať 

minimálne tieto body: upgrade jadra programu, prepojenie so súvisiacimi stránkami ZMS (Noc múzeí, 

Komisia pre výchovu a vzdelávanie a pod.) a ich prípadné prevzatie do správy, sledovanie návštevnosti 

stránky, zvýraznenie aktuálnych príspevkov na hlavnej stránke, zjednodušenie práce redaktorov. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vypracovanie požiadaviek ZMS na úpravu webového sídla  
Š. Engel, D. Hupko, M. 

Majerník  
31.05.2019 

 

Ad 3. Zhodnotenie 29. valného zhromaždenia ZMS 

DISKUSIA  

Prítomní zhodnotili priebeh 29. Valného zhromaždenia ZMS ako zodpovedajúci po obsahovej aj 

organizačnej stránke. Predsedníčka ZMS I. Kaczarová vyslovila spokojnosť s jeho  prípravou a priebehom a  

poďakovala všetkým zainteresovaným  na jeho celkovom zabezpečení, predovšetkým tajomníkovi ZMS Š. 



 

3 

Engelovi. Osobitné poďakovanie vyslovila generálnemu riaditeľovi Múzea SNP a kolektívu jeho pracovníkov 

za spoluprácu, ústretovosť príkladnú súčinnosť v priebehu konania valného zhromaždenia. 

 

 

Ad 5. Rôzne   
Mgr. Kaczarová tlmočila prítomným informácie a podnety, ktoré boli Zväzu adresované v období od posledného zasadnutia 
P ZMS: 

- doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD, vedúca Katedry muzeológie FiF UKF v Nitre navrhla spoluprácu medzi ZMS 
a katedrou zameranú aj  na vysokoškolskú študentskú prax na pôde múzeí 

- sekcia Historického skla Slovenskej archeologickej spoločnosti požiadala o zverejňovanie pozvánok na 
podujatia na stránke ZMS 

- na požiadavku k aktualizácii textu o ZMS v Lexikóne cestovného ruchu reagoval Zväz potvrdením jeho 
doterajšej podoby 

- ponuka k účasti pracovníkov členských múzeí na vzdelávacích aktivitách organizovaných maďarskými múzeami 
bude uverejnená na internetovej stránke ZMS. 

 

Úloha 1/2019 
Štandardy odborných múzejných činností – 

pracovná skupina 
D. Hupko 

DISKUSIA  

PhDr. Hupko, PhD. navrhol vytvorenie pracovnej skupiny pre dopracovanie materiálu Štandardy 

odborných múzejných činností zloženej zo zástupcov ZMS a SNM a obrátiť sa s týmto podnetom písomne 

na generálneho riaditeľa SNM. 

ZÁVER Prítomní návrh akceptovali a uložili navrhovateľovi konať v jeho intenciách. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vytvorenie pracovnej skupiny  D. Hupko  31.05.2019 

   

Úloha 2/2019 Festival múzeí na Slovensku 2019  P ZMS.   

DISKUSIA  

Mgr. Kaczarová informovala prítomných o prípravách 16. ročníka Festivalu múzeí Slovenska, ktorý sa v 

tomto roku uskutoční v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove na jeho 

pôde v areáli kaštieľa Andrássyovcov  v termíne 10. júna 2019 so začiatkom od 11:00 hod. ako 

jednodňové podujatie. Jeho súčasťou bude seminár na tému Múzeá a posilňovanie regionálnej kultúrnej 

identity. 

ZÁVER 

Prítomní členovia P ZMS odporučili posunúť termín konania na 18. júna 2019 a rozšíriť jeho program 

o možnosť návštev vybraných kultúrnych pamiatok v okolí v nasledujúci deň. Požiadali predsedníčku ZMS 

prerokovať návrhy s Mgr. Beátou Kereštanovou, riaditeľkou múzea.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Prerokovanie zmeny dátumu konania Festivalu múzeí  I. Kaczarová  do 10.05.2019 
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Úloha 3/2019 
Pravidlá pre vydávanie a používanie členských 

preukazov ZMS 
Ž. Šípková 

DISKUSIA  

Ž. Šípková okomentovala návrh Pravidiel, ktorý členovia P ZMS dostali vopred.  

Prítomní navrhli doplniť text o ustanovenia v tom zmysle: 

-  členský preukaz je majetkom ZMS a je neprenosný 

-  preukaz je vydávaný pre členské múzeá s určením pre jeho zamestnancov 

-  ohraničiť predĺženie platnosti ročnej známky z predchádzajúceho roka maximálne   do 15. 

apríla nasledujúceho roka.  

ZÁVER  

Po zapracovaní uvedených pripomienok členovia P ZMS návrh jednohlasne schválili. Schválené pravidlá 

spolu so sprievodným listom upozorňujúcim na zmysel členských preukazov a potrebu predchádzať 

neoprávnenému nakladaniu s nimi  rozošle sekretariát ZMS členským múzeám a zabezpečí jeho 

uverejnenie na internetovej stránke ZMS do 15 dní od podpisu. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie listu členským múzeám  Sekretariát ZMS  do 15 dní od podpisu  

 

Úloha 4/2019 Noc múzeí a galérií 2019 M. Majerník  

ZÁVER  

Ing. Majerník informoval o príprave Noci múzeí 2018, skonštatoval, že k 6. máju sa k účasti na podujatí 

prihlásilo 68 inštitúcií; grafické návrhy propagačných tlačí sú k dispozícii na stránke na stránke noci múzeí. 

Kriticky sa vyslovil k spolupráci so správcom stránky, najmä k nepružnej aktualizácii na základe dodaných 

informácií. 

Mgr. Kaczarová informovala o pripravovanej spoločnej tlačovej konferencii SNM a ZMS k Noci múzeí, ktorá 

sa uskutoční 7. mája. 2019 v Bratislave a požiadala Ing. Majerníka o prezentáciu aktivít pod gesciou ZMS 

na uvedenom podujatí. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Prezentácia aktivít pod gesciou ZMS  M. Majerník  07.05.2019 

 

Úloha 5/2019 Finančný príspevok ZMS v roku 2019  P ZMS  

DISKUSIA  

Mgr. Kaczarová predložila členom predstavenstva Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov ZMS v 

roku 2019 od:  

žiadateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

projekt: Seminár geológov Slovenskej a Českej republiky 

miesto konania: Spišská Nová Ves a okolie 

termín: 27. –  31. 05.  2019 

požadovaná suma: 1 200,- € 

ZÁVER  Predstavenstvo schválilo príspevok vo výške 330,- € na uvedený projekt a uložilo sekretariátu ZMS vykonať 

príslušné administratívne náležitosti v zmysle platných pravidiel ZMS. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 
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Vykonanie administratívnych náležitostí pre odovzdanie 

príspevku  
Ž. Šípková, M. Štefániková bezokladne 

 

Členovia P ZMS sa nedohodli presne na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 06.06.2019 v Múzeu SNP v Banskej 

Bystrici.  

 

V Sliači, dňa 21.05.2019 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina  

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Želmíra Šípková  

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  

 


