
Zväz múzeí na Slovensku                                                         
___________________________________________________________________________

Zasadnutie Rady ZMS
dňa 18. 07. 2019  v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

          Z á p i s

Prítomní:
Členovia R ZMS: Mgr. I. Kaczarová, Ing. Š. Engel, PhD., PhDr. D. Hupko, PhD.
Členovia RK ZMS: PhDr. I. Géczyová
Sekretariát ZMS: Ž. Šípková

Ospravedlnení: RK ZMS PhDr. P. Hyross, 

            R ZMS bola uznášaniaschopné, keďže podľa čl. 6 ods. 3 Organizačného a rokovacieho 
poriadku  ZMS boli prítomní všetci jej členovia.

Rokovanie prebiehalo podľa programu uvedeného na pozvánke

1.           Agenda ZMS
2. Vyhodnotenie pracovného stretnutia so SNM
3. Rôzne

     
Zasadnutie otvorila predsedníčka ZMS I.  Kaczarová, privítala prítomných členov P 

ZMS a prizvanú predsedníčku revíznej komisie.
V úvode sa prihovorila prítomným I. Géczyová – riaditeľka hostiteľského múzea 

a stručne ich oboznámila s prácou organizácie.

K bodu I
Kontrolu plnenia úloh podľa zápisnice z posledného zasadnutia P ZMS zo 06. 06. 

2019 vykonal Št. Engel:

Úloha  15/2018 Komisia pre literárne a hudobné zbierky
úloha splnená, vypúšťa sa 

Úloha 13/2017 Nadviazanie spolupráce s poľskými múzejníkmi
Plnenie úlohy bez zmeny,  úloha trvá 

Z: F. Marcinová

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka
Pracovná skupina, ktorá pripraví pripomienky k štatútu súťaže bude pracovať v zložení: PhDr. 
I. Géczyová, PhDr. D. Vaněková a PhDr. D. Hupko, PhD. Existujúci pracovný materiál 
k danej problematike pošle bezodkladne členom skupiny I. Géczyová, následne pracovná 
skupina skoncipuje vlastný návrh a predloží ho na schválenie P ZMS

Z: členovia pracovnej skupiny
T: október 2019



Úloha 9/2018 Spolupráca s maďarskými múzeami
Plnenie úlohy bez zmeny, úloha trvá, R ZMS odporučila vyžiadať od U. Ambrušovej správu 
o aktuálnom stave jej plnenia

Z: Š. Engel
T: 17. 09. 2019 (nasledujúce 
zasadnutie  P ZMS)

Ďalej I  Kaczarová navrhla nadviazať pri hľadaní kontaktov s maďarskými múzeami na 
závery rokovania medzi zástupcami Košického samosprávneho kraja a zástupcami Združenia 
vidieckych múzeí z Maďarska za účasti predstaviteľov ZMS v apríli t. r. v Košiciach; 
východiskovým dokumentom môže byť zápisnica z uvedeného rokovania, ktorú sa zaviazala 
vyžiadať

Z: I. Kaczarová
T: 17. 09. 2019

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS
Členovia R ZMS rozhodli opätovne požiadať o správu webového sídla ZMS Ing. Nagya 
a rozšíriť zákazku aj o správu webového sídla Noc múzeí. V tomto zmysle bude pripravená 
zmluva s dodávateľom na nasledujúce obdobie. 
V súvislosti so správou internetovej stránky ZMS upozornila I. Géczyová na potrebu 
priebežnej  kontroly a úpravy zverejnených informácií a predložila písomný návrh 
aktualizácie (napr.: mená a kontakty  členov P ZMS, adresy múzeí a pod.) 

Z: obe úlohy Š. Engel
T: 17. 09. 2019 

Úloha 1/2019 Štandardy odborných múzejných činností
Vzhľadom k tomu, že SNM prijalo výzvu ZMS na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by 
pokračovala v práci na predmetnom materiáli a nominovalo do nej svojich zástupcov (PhDr. 
G. Podušelová, Mgr. E. Ševčíková, Mgr. J. Kautman), členovia R ZMS rozhodli, že časť 
skupiny zastupujúcu ZMS bude viesť Mgr. L. Jaďuďová, ktorá navrhne ďalších jej dvoch 
členov  

Z: L. Jaďuďová
T: 17. 09. 2019

Úloha 2/2019 Festival  múzeí  na Slovensku 2019
Správu o priebehu festivalu vypracovala a doručila na adresu ZMS Mgr. Beáta Kereštanová, 
riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Správa bude zverejnená 
na internetovej stránke ZMS. Písomné poďakovanie za realizáciu podujatia uvedenému 
spoluusporiadateľskému múzeu a jeho zriaďovateľovi pripraví Ž. Šípková

 Z: Š. Engel, Ž. Šípková
T: bezodkladne

Úloha 3/2019 
Pravidlá pre vydávanie a používanie členských preukazov ZMS
Vytlačený a podpísaný exemplár pravidiel doručila na zasadnutí R ZMS predsedníčka ZMS. 
Scan  uvedeného materiálu spolu so sprievodným komentárom bude zaslaný elektronicky 
všetkým členským múzeám. Následne:  úloha splnená, vypúšťa sa

Z: Ž. Šípková
T: bezodkladne



Úloha 4/2019 Noc múzeí a galérií 2019
úloha splnená, vypúšťa sa – pozri tiež: úloha 20/2018

Úloha 6/2019 Pravidla udeľovania ocenení ZMS
D. Hupko doručil na zasadnutie R ZMS vytlačený a podpísaný exemplár pravidiel. 
Úloha splnená, vypúšťa sa

K bodu 2
Stretnutie zástupcov ZMS so zástupcami SNM
I. Kaczarová informovala prítomných o stretnutí zástupcov Zväzu múzeí na Slovensku a 
Slovenského národného múzea  dňa 13. 06. 2019 v Bratislave. Skonštatovala, že prebehlo vo 
vecnej a konštruktívnej atmosfére a naznačilo možnosti rozšírenia spolupráce oboch inštitúcií.
Záznam z pracovného stretnutia doručilo SNM elektronicky na adresu predsedníčky ZMS, 
ktorá ho so žiadosťou o pripomienky rozoslala zúčastneným členom P ZMS. Na zasadnutí R 
ZMS adresovala požiadavku tiež prítomným.  

Z: členovia R ZMS + prizvaní
T: 25. 07. 2019

V nadväznosti na predmetnú tému prítomní predložili návrhy obsahového zamerania 
odborných podujatí, prípravu ktorých by mohli v spolupráci zabezpečiť obe strany:

2020
Bezpečnosť a ochrana zbierok v prípade krízových situácií -  konferencia

2021
Odborné oceňovanie zbierkových predmetov a vzťah  ich hodnoty a ceny - konferencia
Obsahová príprava múzejných výstav s dôrazom na literárnu stránku procesu (ideový námet, 
libreto, scenár) - seminár

V súvislosti s odchodom PhDr. Viery Majchrovičovej, z postu vedúcej Muzeologického 
kabinetu SNM ako aj z funkcie predsedníčky Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti 
ZMS prítomní pozitívne zhodnotili jej spoluprácu so Zväzom a zaviazali I. Kaczarovú tlmočiť 
menovanej poďakovanie Zväzu písomnou formou. 
    Z: I. Kaczarová

T: priebežný

K bodu 3
V súvislosti s prijatím Pravidiel udeľovania ocenení ZMS informovala I. Kaczarová 
o predbežných konzultáciách s profesionálnymi výtvarníkmi o návrhu diplomu pre cenu Z. 
Stránského. D. Hupko informoval o približnej cene razby zlatých medailí ZMS ako variantu 
súčasných medailí a navrhol ich doobjednanie. Prítomní akceptovali ich postup a zaviazali ich 
k zabezpečeniu daných úloh

Z: I. Kaczarová, D. Hupko
T: priebežný

Na adresu ZMS bola doručená výzva k účasti v kampani „Europa nostra“. Členovia R ZMS 
odsúhlasili návrh upozorniť členské múzeá na uvedenú výzvu krátkou mailovou správou 
s odkazom na príslušnú internetovú stránku kampane.

Z: Š. Engel
T: priebežný



Vzhľadom k tomu, že budúcoročné valné zhromaždenie ZMS sa koná v jubilejnom 30. roku 
vzniku ZMS navrhol D. Hupko zorganizovať ho v slávnostnom duchu - okrem pracovnej časti 
pripraviť pre zástupcov múzeí kultúrno-spoločenský program venovaný uvedenej príležitosti.

Členovia R ZMS  odsúhlasili, aby sa do programu najbližšieho zasadnutia Predstavenstva 
ZMS zaradil bod o príprave Festivalu múzeí na Slovensku 2020 a  k rokovaniu bol prizvaný 
riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký.

Z: Š. Engel
T: v texte

Predsedníčka ZMS I. Kaczarová poďakovala I. Géczyovej, riaditeľke Hornonitrianskeho 
múzea, rovnako ako aj jeho pracovníkom za vytvorenie vzorných podmienok pre zasadnutie 
R ZMS  

Nasledujúce zasadnutie P ZMS sa uskutoční 17. 09. 2019 v Rimavskej Sobote

Zapísala: Ž. Šípková, Sliač 05. 08. 2019


