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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis 06.06.2019 10.00 
Múzeum SNP, Tulská č. 39, 

Banská Bystrica 

 

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

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

Ľ. Jaďuďová, U. Ambrušová, H. Ferencová 

 
I. Géczyová 

 
Ž. Šípková,  

 
- 
 
- 

Program 
1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS  

3. Rôzne  

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

 

Ad 2. Agenda ZMS  

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

S. Šváčová 

ZÁVER 

D. Hupko informoval o uskutočnení ustanovujúceho zasadnutia komisie dňa 4.6.2019, kde bol schválený 

organizačný a rokovací poriadok. Za predsedníčku komisie bola zvolená Mgr. Soňa Šváčová, PhD. 

Predložený Organizačný a rokovací poriadok LHK ZMS, ktorý  bol na ustanovujúcom  zasadnutí   schválený,  

P  ZMS  jednohlasne  schválilo. 

 

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

ZÁVER 

F. Marcinová informovala o ponuke a možnosti  zapojenia ZMS do spolupráce  s poľskou Spoločnosťou 

múzeí vo voľnej prírode a združením skanzenov v Českej republiky.  Spomínané združenia  pripravujú 

spoločný preukaz, ktorý umožní členov voľný vstup do expozícií vo voľnej prírode.  P ZMS  navrhlo pred 

poskytnutím  možnosti voľného vstupu pre zahraničných kolegov, podpísať zmluvu o spolupráci medzi  

ZMS  a  Spoločnosťou múzeí vo voľnej prírode v Poľsku.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 
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Nadviazanie spolupráce s poľskými múzejníkmi  F. Marcinová  v  riešení  

   

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS.  

ZÁVER 

I. Géczyová informovala o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá spracuje pripomienky na úpravu stanov 

súťaže Múzeum roka. Do dňa konania zasadnutia P ZMS súhlasil s nomináciou jeden oslovený člen. Ostatní 

oslovení členovia sa zatiaľ nevyjadrili. Úvodné stretnutie pracovnej skupiny sa má uskutočniť pri odovzdaní 

ceny Múzeum roka v roku 2019. Pripomienky a návrhy zmien pri vyhlasovaní súťaže múzeum roka boli už 

skôr  presne  zadefinované. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Riešenie a vypracovanie presných formulácií zmien v súťaži 

múzeum roka  
pracovná skupina  september 2019  

 

Úloha 9/2018 Spolupráca s maďarskými múzeami U. Ambrušová  

ZÁVER  Vzhľadom na neúčasť  U. Ambrušovej na zasadnutí, neboli predložené aktuálne informácie. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava Memoranda o spolupráci  U.  Ambrušová  v  riešení  

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel  

ZÁVER  L. Nagyovi boli zaslané aktualizované požiadavky, ktoré boli následne zapracované pri správe webového 

sídla.  

 

Úloha 1/2019 
Štandardy odborných múzejných činností – 

pracovná skupina 
D. Hupko 

ZÁVER D. Hupko predložil návrh listu  pre SNM, v ktorom ho ZMS oslovil na spoluprácu pri práci na Štandardoch.  

Prítomní členovia  návrh schválili. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie listu  D. Hupko  do 07.06.2019 

   

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

ZÁVER 

I.  Kaczarová informoval o komunikácii ohľadom zmeny dátumu konania Festivalu múzeí 2019. Vzhľadom 

na ďalšie plánované  aktivity  Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove nebolo možné 

termín konania Festivalu  posunúť, preto sa uskutoční v navrhnutom termíne  10. júna 2019.  V súčasnosti 

je prihlásených  22 členských múzeí.  
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Úloha 3/2019 
Pravidlá pre vydávanie a používanie členských 

preukazov ZMS 
Ž. Šípková 

ZÁVER  V súčasnosti sa  koncipuje list pre členské múzea.  

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  

DISKUSIA  

Ing. Majerník vyhodnotil Noc múzeí a galérií 2019. Do programu sa zapojilo  110 inštitúcií. Celkový počet 

návštevníkov bol 70 454, čo je viac ako v minulom roku. Najvyšší počet mal Bratislavský kraj. Opätovným 

problémom bolo zasielanie  prihlášok na poslednú chvíľu, kde z dôvodu nedostatočnej komunikácie došlo 

k viacerým nezrovnalostiam. Z dôvodu sťaženej komunikácie so správcom stránky boli mnohé záležitosti 

nedotiahnuté.  

ZÁVER  

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy v komunikácií a organizácii Noci múzeí a galérií navrhuje P ZMS 

zmeniť poskytovateľa služieb internetovej stránky Noc múzeí a galérií. S prihliadnutím na dobrú 

spoluprácu s L. Nagyom bolo navrhnuté, aby okrem správy webového sídla ZMS prevzal aj správu nad 

webovým sídlom Noci múzeí a galérií. P ZMS  iniciovalo vznik formulára, do ktorého by záujemcovia 

(inštitúcie) sami zapisovali svoje programy, čím by sa uľahčila práca na podujatí a jeho prezentácii. Taktiež 

bolo navrhnuté vytvorenie osobitného e-mailu nocmuzei@zmsk.sk, ktorý by bol oficiálnym zberným 

mailom tohto podujatia.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Dohodnúť rokovanie s L. Nagyom ohľadom prevzatia webového 

sídla Noci múzeí  
Š. Engel  

do najbližšieho zasadnutia 

ZMS  

Oznámiť členským múzeám ZMS o možnosti registrácie na 

francúzsku stránku Nuit des Musées 
P ZMS  

do najbližšieho zasadnutia 

ZMS  

 

Ad 3. Rôzne 

 

Úloha 6/2019 Pravidla udeľovania ocenení ZMS D. Hupko 

DISKUSIA  

D. Hupko zaslal členom P ZMS konečnú verziu pravidiel udeľovania ocenení ZMS. Členovia požiadali 

o menšie úpravy najmä v Čl. VII. ods. 3 a 4 a navrhli  doplniť aj  možnosť neudeliť  ocenenie, ak o tom 

rozhodne P ZMS.  

ZÁVER  Predložený materiál so zapracovanými pripomienkami bol jednohlasne schválený. Pravidlá udeľovania 

ocenení ZMS nadobúdajú platnosť 01.01.2020. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Oslovenie grafikov na návrh  diplomu  Cena Z.Z. Stránskeho  I. Kaczarová  do 26.10.2019 
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Finančný prieskum na vytvorenie zlatej medaily ZMS  D. Hupko  do najbližšieho zasadnutia  

 

Úloha 7/2019 
Stretnutie zástupcov ZMS s  ministerkou kultúry 

SR  Ľubicou Laššákovou 
P ZMS  

ZÁVER  

I. Kaczarová informovala členov P ZMS, že nebola ZMS zaslaná zápisnica zo stretnutia predstaviteľov ZMS 

s ministerkou kultúry SR p. Ľubicou Laššákovou.  I. Kaczarová  kontaktovala sekretariát ministerky,  avšak 

doteraz  zápis  nebol doručený.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie  žiadosti  o  predloženie zápisnice zo stretnutia R  ZMS  ihneď 

 

Úloha 8/2019 Stretnutie zástupcov ZMS so zástupcami SNM P ZMS  

DISKUSIA  

I. Kaczarová informovala členov P ZMS o príprave  stretnutia zástupcov ZMS so zástupcami SNM. 

Stretnutie by sa malo zamerať na problematiku metodickej práce pre múzeá a uskutoční sa 13.06.2019 

o 10,30 h. v priestoroch SNM.  

Vyzvala  prítomných členov P ZMS  o návrhy na  pripomienky ZMS na tomto stretnutí.   

ZÁVER  

Členovia predstavenstva a predovšetkým predsedníčka revíznej komisie predložili viacero návrhov 

a dohodli témy  o ktorých je potrebné rokovať: 

 toto stretnutie by malo byť úvodným stretnutím k nasledujúcim rokovaniam, kde by mali obe 

strany  predložiť  požiadavky a námety pre ďalšie stretnutia  

 členovia ZMS potvrdili už v minulosti deklarovaný návrh perspektívne vytvoriť samostatné 
metodické centrum, mimo organizačnej štruktúry SNM 

 SNM je členom ZMS a zároveň rovnocenným partnerom v komunikácii ohľadom požiadaviek 
múzeí  Slovenska  

 SNM má v oblasti metodickej práce zo zákona povinnosti, ktoré by malo plniť, ZMS ponúka 
spoluprácu  pri riešení niektorých otázok  

 ZMS by uvítal zefektívnenie metodickej činnosti Muzeologického kabinetu zameranej na 
koncepčnú a materiálnu  činnosť múzeí  

 ZMS odporúča aby Muzeologický kabinet obnovil tvorbu metodických materiálov, aby sa predišlo 
problém, ktoré vyplývajú mnohým múzeám z nesprávneho interpretovania  jednotlivých zákonov 
(napr. problematika CITES) 

 ZMS prostredníctvom svojich komisií ponúka spoluprácu pri tvorbe metodických materiálov 
slovenského múzejníctva  

 Muzeologický kabinet má slúžiť všetkým múzejníkom, preto žiada ZMS zverejnenie plánovaných 
činností metodického centra  

 ZMS  chýbajú stretnutia  Muzeologického kabinetu so  zriaďovateľmi  múzeí  

 Muzeologický kabinet je koordinátorom pri procese digitalizácie, aké ďalšie kroky sa podnikajú 
v tejto oblasti?  

 SNM je  oslovované pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa múzeí, ZMS  navrhuje užšiu spoluprácu pri 
tvorbe múzejnej legislatívy  
 
ZMS  budú na stretnutí  zastupovať:  I. Kaczarová,  D. Hupko, Š. Engel,  L. Jaďuďová.  
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyžiadať od SNM zápisnicu zo zasadnutia  zástupcovia ZMS  do 30.06.2019 

 

Úloha 9/2019 30. výročie založenia ZMS  P ZMS  

DISKUSIA  I. Géczyová pripomenula členom P ZMS, že v r. 2020 budem mať  30. výročie založenia ZMS a taktiež aj  

30. Valné zhromaždenie ZMS.  

ZÁVER  Členovia P ZMS sa zaviazali na prípravu programu pri príležitosti týchto výročí.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie návrhov na prípravu programu osláv 30. výročia 

založenia ZMS a 30 . VZ ZMS  
P  ZMS  do 30.09.2019 

 

Termín ďalšieho zasadnutia P ZMS bude určený do konca mesiaca.  

 

V Starej Ľubovni, dňa 07.06.2019 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  

 


