PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA OCENENÍ
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č. j.: ZMS- /2019
Banskej Bystrici 18. 7. 2019

Mgr. Iveta Kaczarová
predsedníčka ZMS

Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v zmysle Stanov Zväzu múzeí na
Slovensku Internú smernicu č. 2/2019 Pravidlá udeľovania ocenení ZMS na zabezpečenie
jednotného postupu pri predkladaní návrhov na udelenie ocenenia, ich posudzovaní
a samotnom udeľovaní v tomto znení:
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Pravidlá upravujú podmienky udeľovania ocenení Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej iba
ZMS).
2. ZMS môže za mimoriadne zásluhy o slovenské múzejníctvo, za výnimočný prínos
k slovenskej muzeológii, za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti odborných
múzejných činností, za aktívne pôsobenie v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrneho a
prírodného dedičstva udeliť ocenenia:
a) múzeám, ktoré sú jeho členmi,
b) súčasným a bývalým zamestnancom členských múzeí.
3. Výnimočne môže ZMS udeliť ocenenia aj iným osobám, ktoré výraznou mierou prispeli
k rozvoju múzeí a múzejníctva a k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva
v Slovenskej republike.
4. Ocenenia ZMS sú čestné a ich udelením nevzniká nárok na žiadnu finančnú odmenu.
Článok II.
Druhy ocenení
1. ZMS udeľuje ocenenia:
a) Cena Z. Z. Stránskeho,
b) Zlatá medaila ZMS
c) Pamätná medaila ZMS,
d) Pamätný list ZMS.
2. Cenu Z. Z. Stránskeho tvorí diplom formátu A3 uložený v tubuse.
3. Zlatú medailu ZMS tvorí medaila zlatého vzhľadu v etui a diplom formátu A4 uložený
v tubuse.
4. Pamätnú medailu ZMS tvorí medaila bronzového vzhľadu v etui a doložka o udelení
vložená vo vnútri veka etui.
5. Pamätný list ZMS tvorí diplom formátu A4 uložený v tvrdých doskách.
Článok III.
Cena Z. Z. Stránskeho
1. Najvyšším ocenením ZMS je Cena Z. Z. Stránskeho (ďalej iba „cena“), ktorú udeľuje
Predseda ZMS za:
a) mimoriadne zásluhy o slovenské múzejníctvo alebo
b) celoživotný prínos k slovenskej muzeológii.

.
2. Cenu možno udeliť jednej osobe iba jedenkrát a to žijúcej osobe alebo in memoriam.
3. Cena sa vyhlasuje pri príležitosti narodenín Z. Z. Stránskeho (26. 10.) a udeľuje sa
v nasledujúcom kalendárnom roku.
4. Cenu je možné udeliť v jednom kalendárnom roku iba jednej osobe. Vo výnimočnom
prípade možno cenu udeliť zároveň aj ďalšej osobe, avšak iba in memoriam.
5. Cena sa laureátovi slávnostne odovzdáva počas Festivalu múzeí.
Článok IV.
Zlatá medaila ZMS
1. Zlatú medailu ZMS (ďalej iba „zlatá medaila“) udeľuje Predstavenstvo ZMS inštitúcii,
osobe alebo autorskému kolektívu za výnimočný profesijný počin v oblasti odborných
múzejných činností v medzinárodnom meradle.
2. Zlatú medailu možno udeliť opakovane, v prípade udelenia osobe aj in memoriam.
3. Zlatú medailu je možné v jednom kalendárnom roku udeliť iba jednej inštitúcii a jednej
osobe alebo autorskému kolektívu. Vo výnimočnom prípade možno v tom istom
kalendárnom roku cenu udeliť aj in memoriam.
4. Zlatá medaila sa udeľuje za predchádzajúci kalendárny rok.
5. Zlatá medaila sa laureátom slávnostne odovzdáva počas Festivalu múzeí.
Článok V.
Pamätná medaila ZMS
1. Pamätnú medailu ZMS (ďalej iba „pamätná medaila“) udeľuje Predstavenstvo ZMS:
a) osobe alebo kolektívu za významný profesijný počin v oblasti odborných múzejných
činností nadregionálnom alebo celonárodnom meradle,
b) odbornému pracovníkovi členského múzea pri príležitosti odchodu do dôchodku
v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými výsledkami, presahujúcimi rámec
záberu múzea alebo regiónu, v ktorom pôsobí, pričom v múzejníctve odpracoval
aspoň 20 rokov,
c) členskému múzeu ZMS pri príležitosti významného výročia jeho založenia, prvýkrát
však pri 50. výročí jeho existencie a ďalší raz najskôr až po uplynutí aspoň 20 rokov,
d) odbornému pracovníkovi inštitúcie alebo inštitúcii zaoberajúcej sa ochranou
a zachovaním kultúrneho dedičstva, prípadne výskumom a vzdelávaním múzejných
odborných pracovníkov, pri príležitosti významného profesijného počinu súvisiaceho
s odbornými múzejnými činnosťami.
2. Pamätnú medailu možno udeliť opakovane, v prípade udelenia osobe aj in memoriam.
3. Pamätná medaila sa udeľuje za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade udelenia
pamätnej medaily podľa ods. 1. písm. c) sa pamätná medaila udeľuje za aktuálny
kalendárny rok.

4. Pamätná medaila sa laureátom slávnostne odovzdáva počas Valného zhromaždenia ZMS.
V prípade udelenia pamätnej medaily podľa ods. 1. písm. c) tohto článku je na požiadanie
múzea možné pamätnú medailu odovzdať i na pôde jubilujúceho múzea.
Článok VI.
Pamätný list ZMS
1. Pamätný list ZMS (ďalej iba „pamätný list“) udeľuje Predstavenstvo ZMS:
a) zamestnancovi členského múzea ZMS pri príležitosti významného pracovného
jubilea (minimálne 20 rokov odpracovaných v oblastí múzejníctva) v súvislosti
s dlhodobo kvalitnými pracovnými výsledkami alebo
b) členskému múzeu ZMS pri príležitosti významného okrúhleho výročia založenia
múzea, prvýkrát však pri 30. výročí jeho existencie a ďalší raz až po uplynutí 10
rokov od predchádzajúceho udelenia.
2. V prípade udelenia pamätného listu podľa ods. 1. písm. a) tohto článku je možné udeliť
ho iba žijúcim osobám.
3. Pamätný list sa udeľuje za aktuálny kalendárny rok.
4. Pamätný list sa laureátom slávnostne odovzdáva počas valného zhromaždenia ZMS.
Článok VII.
Návrhy na udelenie ocenení a ich posudzovanie
1. Návrhy na udelenie ceny predkladajú na v stanovenej forme (Príloha č. 1),
v určenej lehote a v súlade s kritériami uvedenými v jej vyhlásení:
a) členské múzeá ZMS prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov,
b) členovia Predstavenstva ZMS a
c) členovia Revíznej komisie ZMS.
2. Návrhy na udelenie ostatných ocenení predkladajú v stanovenej forme (Príloha č. 2),
v určenej lehote na základe výzvy:
a) členské múzeá ZMS,
b) členovia Predstavenstva ZMS,
c) členovia Revíznej komisie ZMS a
d) predsedovia odborných komisií a územných sekcií ZMS.
3. O udelení alebo neudelení ceny rozhoduje 5-členná špecializovaná komisia vymenovaná
na trojročné funkčné obdobie predsedom ZMS na návrh Predstavenstva ZMS. Agendu
komisie vedie tajomník ZMS, ten však nie je jej členom.
4. Návrhy na udelenie ostatných ocenení posudzuje Predstavenstvo ZMS, ktoré rozhoduje
o udelení alebo neudelení a o druhu ocenenia.
5. Návrhy, ktoré nespĺňajú predpísané kritériá alebo neboli predložené v stanovenej lehote,
sú z posudzovania automaticky vyradené.

Článok VIII.
Evidencia laureátov
1. Evidenciu laureátov podľa druhu udeleného ocenenia vedie sekretariát ZMS.
2. Diplomy a doložky, ktoré sú súčasťou jednotlivých druhov ocenení, sú vzostupne
číslované spôsobom, ktorý zodpovedá evidencii laureátov vedenej sekretariátom ZMS.
Článok IX.
Záverečné ustanovenie
1. Pravidlá udeľovania ocenení ZMS prerokovalo a schválilo Predstavenstvo ZMS na
svojom zasadnutí v Banskej Bystrici dňa 6. 6. 2019.
2. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania predsedníčkou ZMS a účinnosť
od 1. 1. 2020.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel sa ruší platnosť Pravidiel udeľovania
ocenení ZMS zo 16. 9. 2010.

Prílohy:
1. Návrh na udelenie Ceny Z. Z. Stránskeho
2. Návrh na udelenie Zlatej medaily ZMS
3. Návrh na udelenie Pamätnej medaily ZMS (podľa Čl. V ods. 1 písm. a) a d))
4. Návrh na udelenie Pamätnej medaily ZMS (podľa Čl. V ods. 1 písm. b) a c))
5. Návrh na udelenie Pamätného listu ZMS

Príloha č. 1

Návrh na udelenie
Ceny Z. Z. Stránskeho
za rok ....
Meno navrhovaného:
(meno a priezvisko, titul(y))

Kontaktné údaje navrhovaného:
(poštová a e-mailová adresa, telefonický kontakt)

Názov/meno navrhovateľa:
Navrhujeme cenu udeliť za:

a) mimoriadne zásluhy o slovenské múzejníctvo
alebo
b) celoživotný prínos k slovenskej muzeológii

Zdôvodnenie návrhu:
(stručné zdôvodnenie – taxatívne vymenovanie
zásluh, resp. prínosu, vrátane
odborného/profesijného zamerania navrhovaného,
počtu odpracovaných rokov v múzejníctve alebo
určenie dĺžky odborného pôsobenia na poli
slovenskej muzeológie)

V
Podpis navrhovateľa/štatutárneho
zástupcu:

dňa

(v prípade, že je navrhovateľom členské múzeum,
pripojte pečiatku).
Povinné prílohy k návrhu:
- štruktúrovaný profesijný životopis navrhovaného, vrátane zoznamu už udelených cien
- štruktúrovaný súpis vedeckej a odbornej publikačnej činnosti (min. za posledných 10 rokov)
- súpis zrealizovaných výstav a iných odborných aktivít navrhovaného (napr. členstvo v redakčných
radách odborných a vedeckých periodík, členstvo v prípravných a programových výboroch konferencií
a seminárov, súpis referátov a pozvaných referátov prednesených na sympóziách, konferenciách
a seminároch atď.)

Príloha č. 2

Návrh na udelenie
Zlatej medaily ZMS
za rok ....
Meno navrhovaného/ých:
(meno/á a priezvisko/á, titul(y) – podľa toho, či ide
o jednotlivca alebo kolektív)

Kontaktné údaje navrhovaného/ých:
(poštová a e-mailová adresa, telefonický kontakt)

Názov/meno navrhovateľa:
Zdôvodnenie návrhu:
(stručné zdôvodnenie – charakteristika profesijného
počinu v oblasti odborných múzejných činností a jeho
medzinárodný rozmer, resp. dosah)

V
Podpis navrhovateľa/štatutárneho
zástupcu:

dňa

(v prípade, že je navrhovateľom členské múzeum,
pripojte pečiatku).
Povinné prílohy k návrhu:
- dokumentácia projektu – profesijného počinu (textová správa o realizácii, sprievodné tlačoviny,
fotodokumentácia projektu, v prípade konferencie či seminára 1 ks tlačového výstupu a pod.)
- odborné ohlasy projektu (napr. odborné články, správy, recenzie a pod. s uvedením bibliografického
odkazu zdrojového dokumentu)

Príloha č. 3

Návrh na udelenie
Pamätnej medaily ZMS
za rok ....
(udelenie podľa Čl. V ods. 1 písm. a) a d))

Meno navrhovaného/ých:
(meno/á a priezvisko/á, titul(y) – podľa toho, či ide
o jednotlivca alebo kolektív)

Kontaktné údaje navrhovaného/ých:
(poštová a e-mailová adresa, telefonický kontakt)

Názov/meno navrhovateľa:
Zdôvodnenie návrhu:
(stručné zdôvodnenie – charakteristika profesijného
počinu v oblasti odborných múzejných činností
v nadregionálnom alebo celoslovenskom meradle)

V
Podpis navrhovateľa/štatutárneho
zástupcu:

dňa

(v prípade, že je navrhovateľom členské múzeum,
pripojte pečiatku).
Povinné prílohy k návrhu:
- dokumentácia projektu – profesijného počinu (textová správa o realizácii, sprievodné tlačoviny,
fotodokumentácia projektu, v prípade konferencie či seminára 1 ks tlačového výstupu a pod.)
- odborné ohlasy projektu (napr. odborné články, správy, recenzie a pod. s uvedením bibliografického
odkazu zdrojového dokumentu)

Príloha č. 4

Návrh na udelenie
Pamätnej medaily ZMS
za rok ....
(udelenie podľa Čl. V ods. 1 písm. b) a c))

Meno navrhovaného
pracovníka/múzea:
Kontaktné údaje:
(poštová a e-mailová adresa, telefonický kontakt)

Názov/meno navrhovateľa:
Zdôvodnenie návrhu:
(stručné zdôvodnenie vrátane kvantitatívneho určenia
dĺžky praxe – odpracovaných rokov v múzejníctve,
resp. dovŕšeného výročia založenia múzea)

V
Podpis navrhovateľa/štatutárneho
zástupcu:
(v prípade, že je navrhovateľom členské múzeum,
pripojte pečiatku).

dňa

Príloha č. 5

Návrh na udelenie
Pamätného listu ZMS
za rok ....
Meno navrhovaného
pracovníka/múzea:
Kontaktné údaje:
(poštová a e-mailová adresa, telefonický kontakt)

Názov/meno navrhovateľa:
Zdôvodnenie návrhu:
(stručné zdôvodnenie vrátane charakteristiky
významného pracovného jubilea (5- a 10-násobky) –
počtu odpracovaných rokov v múzejníctve, resp.
okrúhleho výročia múzea (10-násobky))

V
Podpis navrhovateľa/štatutárneho
zástupcu:
(v prípade, že je navrhovateľom členské múzeum,
pripojte pečiatku).

dňa

