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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis 28.10.2019 10.30 
Ľubovnianske múzeum – hrad 

v Starej Ľubovni 

 

PREDSTAVENSTVO ZMS: 
OSPRAVEDLNENÍ ČLENOVIA:  

 
REVÍZNA KOMISIA ZMS: 

 
SEKRETARIÁT ZMS : 
 

ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:  
 
PRIZVANÍ:  

I. Kaczarová, F. Marcinová, O. Bodorová, Š. Engel, M. Majerník, U. Ambrušová,  

D. Hupko, L. Jaďuďová, H. Ferencová 
 
- 

 
Ž. Šípková,  

 
- 
 
L. Nagy 

Program 
1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS  

3. Organizačná príprava Porady riaditeľov členských múzeí ZMS  

4. Rôzne  

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

členov P ZMS.  

 

Ad 2. Agenda ZMS  

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

ZÁVER 

F. Marcinová informovala o komunikácii s predsedom združenia Związek muzeów na wolnym powietrzu 

Jaroslavom Gałęzom. Predseda privítal návrh na spoluprácu. F. Marcinová požiadala členov P ZMS 

o vyjadrenie k dokumentu memoranda na spoluprácu. Predložila dva návrhy. Členovia P ZMS rozhodli 

o kombinácii oboch dokumentov.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Predloženie memoranda o spolupráci so ZMWP na schválenie  F. Marcinová do 30.10.2019 

Schválenie predloženého memoranda  P ZMS  do 08.11.2019 

Dohodnutie miesta a času podpísania dohody o spolupráci  F. Marcinová do 30.11.2019 

   



 

2 

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS 

ZÁVER I. Géczyová informovala, že vytvorenej pracovnej skupine sa nepodarilo stretnúť. Na základe ostatného 

rozhodnutia sa pracovná skupina stretne na konferencii ICOM v Bratislave v dňoch 06.-07.11.2019. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Riešenie a vypracovanie presných formulácií zmien v súťaži 

múzeum roka  
I. Géczyová v trvaní 

 

Úloha 9/2018 Spolupráca s maďarskými múzeami U. Ambrušová 

ZÁVER  

U. Ambrušová informovala o priebehu komunikácie s G. Viszlayim a zástupcami maďarských múzeí. 

V Pulszkého spoločnosti došlo k zmene predstavenstva, novou predsedníčkou sa stala pani Dr. Bereczki 

Ibolya, ktorá potvrdila záujem o pokračovanie spolupráce so ZMS. U. Ambrušová upozornila, že ZMS už 

v roku 2004 podpísal zmluvu o spolupráci s Pulszkého spoločnosťou. Požiadala o kontrolu znenia predošlého 

memoranda o spolupráci. Zároveň vyslovila návrh na podpísanie dohôd o spolupráci s jednotlivými krajinami 

Poľsko, Česko a Maďarsko a to na slávnostnom stretnutí v Banskej Bystrici, prípadne v Bratislave v termíne 

do konca kalendárneho roka 2019, resp. v mesiaci  január 2020. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vybrať z archívu predošlé memorandum o spolupráci 

a skontrolovať platnosť  
Š. Engel v plnení 

Preklad memoranda o spolupráci do anglického a maďarského 

jazyka 
I. Kaczarová do najbližšieho zasadnutia  

Dohodnutie ďalšej spolupráce  U. Ambrušová do konca rok 2019  

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel 

ZÁVER  

Na zasadnutie P ZMS bol prizvaný L. Nagy, správca webového sídla ZMS. Informoval členov P ZMS 

o vytvorení novej podoby webovej stránky a s tým spojenými zmenami. I. Kaczarová požiadala o doplnenie 

a prepojenie s archívnymi informáciami zo starších podôb webovej stránky. L. Nagy informoval o možnosti 

vytvorenia nových šablón. Š. Engel požiadal o doplnenie štatistiky návštevnosti stránky. L. Nagy predložil 

niekoľko možností pre novú podobu stránky. F. Marcinová požiadala o  doplnenie kalendára podujatí, a tiež 

o iné zobrazovanie aktualít. I. Kaczarová navrhla, aby bol L. Nagy prítomný na stretnutí riaditeľov 

a predstavil nové možnosti webového sídla.  

 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie k nahliadnutiu novú verziu webového sídla ZMS  L. Nagy  obratom  

Zaslanie pripomienok  k novej verzii webového sídla ZMS  P ZMS  
priebežne do spustenia 

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

ZÁVER  

P ZMS prednieslo L. Nagyovi problémy s realizáciou Noci múzeí. Najväčším problémom je pridávanie 

informácií na poslednú chvíľu. Š.  Engel navrhol možnosť samostatného vkladania údajov jednotlivých múzeí. 

M. Majerník upozornil, že môže dôjsť k nejednotnosti a zdôraznil výhodu googledisku. Upozornil aj na 

chýbajúci kontakt na koordinátora bratislavskej Noci múze na stránke. I. Kaczarová požiadala L. Nagya, aby 

sa oboznámil so súčasnou stránkou noci múzeí a navrhol jej zlepšenie. Zároveň požiadala o aktualizáciu 

kontaktov pre potreby  adresára. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie návrhu zmluvy o spolupráci L. Nagyovi ohľadom 

webového sídla noci múzeí  
R  ZMS  do 15.11.2019 

Komunikácia ohľadom Noci múzeí M. Majerník  podľa potreby 

Oznámiť členským múzeám ZMS o možnosti registrácie na 

francúzsku stránku Nuit des Musées 
P ZMS  v trvaní 

 

Úloha 6/2019 Pravidla udeľovania ocenení ZMS D. Hupko 

ZÁVER  D. Hupko predložil P ZMS cenovú ponuku Zlatej medaily ZMS. Kremnická mincovňa ponúka za 1 ks cenu 

35,00 € bez DPH. P ZMS schválilo objednanie 10 ks medaily.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Objednanie 10 ks  Zlatej medaile ZMS  D. Hupko priebežne  

 

Úloha 9/2019 30. výročie založenia ZMS  P ZMS  

ZÁVER  

Š. Engel informoval o možnosti konania osláv 30. výročia založenia ZMS v rámci valného zhromaždenia 

v roku 2020 v priestoroch Cisárskej jazdiarne v Nových Zámkoch v termíne 30.03.-15.04.2020. V tomto čase 

sa môže konať aj výstava. Je potrebné zistiť finančné možnosti ZMS a zároveň finančné požiadavky Nových 

Zámkov.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie listu – vyžiadanie požiadaviek Nových Zámkov  Š. Engel čo najskôr  

Predloženie cenovej ponuky z Nových Zámkov  Š. Engel do stretnutia riaditeľov 

 

Úloha 10/2019 
Návrh kandidátov za Predsedu ZMS, členov 

 P ZMS a R ZMS 
P ZMS  

ZÁVER  

Členovia P ZMS informovali o svojom rozhodnutí uchádzať sa o členstvo v P ZMS aj v nasledujúcom období. 

I. Kaczarová a O. Bodorová informovali, že podľa stanov ZMS nie je možné, aby boli opätovne členkami P 

ZMS, keďže členkami P ZMS boli tri volebné obdobia. Š. Engel, M. Majerník, U. Ambrušová a F. Marcinová 

oznámili svoju opätovnú kandidatúru do P ZMS.  
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie výzvy na predkladanie návrhov členov P ZMS a Predsedu 

ZMS  
sekretariát ZMS  do porady riaditeľov  

 

Úloha 14/2019 Rada múzeí a galérie MK SR  P ZMS  

ZÁVER  I. Kaczarová informovala o predložení návrhov na členov Múzejnej a galérijnej rady Ministerstvu kultúry SR. 

MK SR schválilo štatút Múzejnej a galérijnej rady.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie štatútu Múzejnej a galérijnej rady členským múzeám F. Marcinová obratom 

 

Úloha 16/2019 Festival múzeí 2020 P ZMS  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Festival múzeí Slovenska 2020  Považské múzeum v Žiline  v trvaní 

 

Úloha 17/2019 Informácie o výberových konaniach v múzeách  P ZMS  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie informačného listu o možnosti zverejňovania informácií 

o výberových konaniach v múzeách na webovej stránke ZMS 
Sekretariát ZMS  v trvaní 

 

Úloha 18/2019 
Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu – 

pokračovanie v roku 2020 
P ZMS  

ZÁVER  

I. Géczyová oznámila členom P ZMS, že pripraví výzvu pre členské múzea o zaslanie príspevkov k  téme: 

Príbeh predmetu: Rok 1945. Zároveň v spolupráci s autorkou návrhu  Z. Letenayovou pripravia projekt na 

FPU.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie výzvy členským múzeám ZMS na zapojenie sa do 

projektu FPU na rok 2020   
I. Géczyová do 15.11.2019 

Vypracovanie projektu Múzeum v čase, čas v múzeu v roku 2020  I. Géczyová do 16.12.2019 

 

Ad 3. Organizačná príprava Porady riaditeľov členských múzeí ZMS 

Úloha 19/2019 Stretnutie riaditeľov v roku 2019 P ZMS  

ZÁVER  

P ZMS  rozhodlo o konaní Stretnutia riaditeľov v roku 2019 dňa 19.11.2019 v Mestskom múzeu v Bratislave . 

Okrem predbežného programu navrhli členovia P ZMS aj  zodpovedné osoby za jednotlivé témy programu:  

1. otvorenie a privítanie – I. Kaczarová 

2. pripravované zmeny v právnych normách dotýkajúcich sa múzeí – zástupcovia MK SR, M. Novotná  
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3. štandardy odborných múzejných činností – predloženie návrhov, predstavenie pracovnej skupiny – 

L. Jaďuďová 

4. Informácie ZMS:  

a. Noc múzeí – M. Majerník 

b. Festival múzeí – P. Jurecký 

c. profilácia webstránky – Š. Engel, L. Nagy 

5. aktuálne otázky činnosti múzeí – predsedovia odborných komisií  

a. akreditácia múzeí – D. Šubová 

b. akvizícia múzeí (FPU) – zástupcovia FPU  

6. múzejná pedagogika v praxi – J. Hanko 

7. tvorba profesionálneho pracovného miesta ZMS – I. Géczyová 

8. rôzne  

9. diskusia  

a. finančné zaradenie zbierkových predmetov v rámci ekonomiky múzeí  

I. Kaczarová navrhla okrem riaditeľov členským múzeí pozvať na stretnutie aj riaditeľov nečlenských múzeí 

a  zástupcov zriaďovateľov múzeí..  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie konečného programu stretnutia na schválenie  Š. Engel do 30.10.2019 

Zaslanie pozvania na stretnutie riaditeľov 2019  sekretariát ZMS  do 10.11.2019 

 

Ad 4. Rôzne 

Úloha 20/2019 Projekty FPU na rok 2020 P ZMS  

ZÁVER  P ZMS osloví jednotlivé sekcie ohľadom zaslania návrhov na projekty na rok 2020.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Žiadosť o predkladanie návrhov projektov  Š. Engel, D. Hupko do 30.10.2019 

Zaslanie návrhov projektov na FPU sekcie ZMS  do 15.11.2019 

 

Úloha 21/2019 
Pracovná skupina k prepracovaniu Štandardom 

múzejných činností  
L. Jaďuďová 

DISKUSIA  L. Jaďuďová bola poverená vytvorením pracovnej skupiny, ktorej úlohou je pokračovať na práci  Štandardov 

múzejných činností.  

ZÁVER  

L. Jaďuďová na najbližšom zasadnutí predloží zoznam členov pracovnej skupiny  za ZMS. Ich úlohou má byť 

prehodnotenie Štandardov a návrh na prípadné ďalšie úpravy.  L. Jaďuďová má zároveň oznámiť, či 

s predloženou témou vystúpi na Stretnutí riaditeľov. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Oznámenie zloženie pracovnej skupiny  L. Jaďuďová do 15.11.2019 
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Úloha 22/2019 Valné zhromaždenie ZMS v roku 2020   L. Jaďuďová 

DISKUSIA  Priebeh Valného zhromaždenia by mal byť spojený s 30. výročím ZMS (viď úloha č. 9/2019).  

ZÁVER  VZ ZMS by sa malo uskutočniť dňoch 1.4. alebo 2. 4. 2020 v Nových Zámkoch.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

VZ ZMS 2020  ZMS  1. alebo 2. apríl 2020 

 

Úloha 23/2019 Memorandové stretnutie partnerov  P ZMS  

DISKUSIA  Dňa 3. 12. 2019 sa v Prahe uskutoční memorandové stretnutie partnerov. Stretnutie sa bude konať v rámci 

kolokvia Múzea v proměnách času (3.-4.12.2019), pri ktorom je ZMS spolupracujúcou inštitúciou.  

ZÁVER  

I. Kaczarová požiadala prítomných členov o potvrdenie účasti na zasadnutí. Okrem toho požiadala o prípravu 

príspevku v 4. bloku kolokvia pod názvom Aktuálne úlohy múzejníctva v ČR a SR/Odkaz Svazu 

československých muzeí. Témou referátu by mala byť história a súčasnosť ZMS, úlohy a perspektívy  Zväzu. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Oslovenie M. Janoštínovej o informácie k histórii ZMS  I. Kaczarová do 15.11.2019 

Príprava príspevku o histórii  a súčasnosti ZMS U. Ambrušová 15.11.2019 

 

V bode rôzne boli členovia P ZMS informovaní o:  

• Múzeum školstva a pedagogiky oslovilo FPU so žiadosťou o informácie, prečo sú múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ústredných orgánov štátnej správy vyčlenené z podpory FPU. Odpoveď riaditeľa  FPU je súčasťou tejto správy.  

• I. Kaczarová informovala o predložení vyhlásenia riaditeľov múzeí  Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí 

z rozhodnutia zastupiteľstva boli odvolaní s poukázaním na „výsledky hodnotenia expertov z akademickej pôdy“ 

s ktorými neboli oboznámení. Akceptujúc rozhodnutia zriaďovateľov v organizačných procesoch, Predstavenstvo 

ZMS nepovažuje takúto formu zdôvodnenia za dostatočnú. Upozorňuje na stratu transparentnosti a  objektívneho 

postupu a podporuje požiadavku riaditeľov múzeí na predloženie hodnotení, na základe ktorých boli odvolaní. 

Predstavenstvo ZMS zaväzuje svojich členov apelovať pri vhodnej príležitosti (napr. porada riaditeľov) na 

predstaviteľov zriaďovateľov s výzvou, aby pri  riešení organizačných úprav múzeí, vrátane odvolávania a menovania 

riaditeľov, postupovali transparentne, nestranne so zachovaním vysokej odbornosti. V prípade akýchkoľvek 

požiadaviek zriaďovateľov pri posudzovaní kvality práce múzeí  a výberových konaniach v múzeách ZMS ponúka 

nezištnú odbornú pomoc. 

• I. Kaczarová informovala o oslavách  50. výročia založenia Vlastivedného múzea v Galante a 50. výročia založenia  

Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Na osláv sa zúčastnia členovia P ZMS, ktorí odovzdajú jubilujúcim 

múzeám pozdravné listy  od ZMS. 

• Š. Engel informoval o medzinárodnej konferencii Múzeá a knižnice pre všetkých („Museum and Library 

Developments for Everyone“), ktoré sa uskutoční v Szentendre v Maďarsku v dňoch 12. - 13. 11 .2019.  Organizátori 

oslovili ZMS s ponukou na prezentáciu.  ZMS bude zastupovať U. Ambrušová, ktorá bola poverená aj následnou 

komunikáciou ohľadom tejto konferencie.  
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Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 28.11.2019 v Banskej Bystrici. 

 

V Starej Ľubovni, dňa 03.11.2019 

 

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina 

2. List riaditeľa FPU 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  

 


