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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis 10.12.2019 10.00 Múzeum SNP, Banská Bystrica 

 

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

I. Kaczarová,  Š. Engel, D. Hupko, H. Ferencová,  L. Jaďuďová, M. Majerník 

U. Ambrušová, F. Marcinová,   
O. Bodorová 
 
I. Géczyová, P. Hyross, I. Krištofová 
 
Ž. Šípková 
 
- 
 
D. Vaneková 

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 a zároveň ospravedlnila neprítomných 

členov P ZMS.  

 

Ad 2. Agenda ZMS  

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

ZÁVER 

F. Marcinová zaslala k rokovaniu predstavenstva upravený text memoranda o spolupráci s poľským združením 

„Związek muzeów na wolnym powietrzu“, obsahovo zhodný text navrhla aj pre memorandum o spolupráci 

s Českým  svazem  muzeí v přírodě. P ZMS rozhodlo, že všetci členovia dostanú text v písomnej podobe 

elektronickou poštou a obratom sa k nemu vyjadria. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie textu memoranda členom P ZMS Š. Engel obratom 

Vyjadrenia k textu memoranda Členovia P ZMS  obratom 

Predloženie memoranda so zapracovanými pripomienkami na 

schválenie 
Š. Marcinová 05. 02. 2020 
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Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS 

DISKUSIA 

I. Géczyová predložila na prerokovanie písomný návrh  „Úpravy kritérií k súťaži  Múzeum roka“, ktorý 

vypracovala komisia menovaná P ZMS v zložení I. Géczyová,  D. Hupko, D. Vaneková; stručne ho zdôvodnila 

a okomentovala jednotlivé body. Podstatné úpravy kritérií sa týkajú zásadného zvýšenia odmeny pre víťaza 

(50 000 €),  možnej úpravy vecnej ceny – artefaktu; dôrazu na celoročnú propagáciu akcie a sprísnenia nárokov 

na formálne náležitosti pozvánok. Návrh ďalej uvažuje o dvoch alternatívach periodicity: 1. každoročná s jedným 

víťazom a minimálnym počtom 5 prihlásených; 2.  trojročná s troma odstupňovanými cenami. (návrh Úpravy... 

tvorí prílohu zápisnice). 

Prítomní členovia P ZMS  podrobne rozdiskutovali problematiku a vyslovili niekoľko odporúčaní a stanovísk: 

priklonili sa k prvej alternatíve  – každoročného konania súťaže;  prijali návrh P. Hyrossa zvážiť a overiť 

u dotknutých strán  možnosť spojenia súťaží Múzeum roka a Výročná Cena časopisu Pamiatky a múzeá; rovnako 

prijali návrh na  širšiu diskusiu k predostretej problematike – optimálne na valnom zhromaždení ZMS, prípadne 

s partnerskými organizáciami, osobitne Radou galérií, minimálne však opätovné prerokovanie v P ZMS po 

zapracovaní pripomienok z diskusie tohto zasadnutia  P ZMS, prípadne ďalších písomných podnetov od 

jednotlivých členov P ZMS. 

ZÁVER P ZMS prijalo predložený text ako východiskový materiál na diskusiu a dopracovanie. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie textu návrhu „Uprav kritérií...“  členom P ZMS  I. Géczyová obratom 

Písomné vyjadrenia k textu návrhu „Uprav kritérií ...“   Členovia P ZMS  obratom 

Zapracovať pripomienky z diskusie a písomné pripomienky členov P 

ZMS a takto modifikovaný text návrhu „Úprav kritérií...“ poslať 

členom P ZMS v dostatočnom predstihu pred nasledujúcim 

rokovaním P ZMS 

I. Géczyová 31. 01. 2020 

 

Úloha 9/2018 Spolupráca s maďarskými múzeami U. Ambrušová 

ZÁVER  U. Ambrušová sa z rokovania P ZMS  ospravedlnila, úloha ostáva v plnení. 

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  
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Úloha 20/2018 
Správa webového sídla ZMS  Š. Engel 

ZÁVER  úloha ostáva v plnení 

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  

   

Úloha 9/2019 
30. výročie založenia ZMS a 30. Valné 

zhromaždenie ZMS 
P ZMS  

ZÁVER  

Termín konania osláv 30. výročia založenia ZMS v rámci 30. Valného zhromaždenia ZMS v roku 2020  stanovili 

na 02. 04. 2020. Š. Engel informoval o výsledkoch rokovania so správou Cisárskej jazdiarne v Nových Zámkoch, 

kde sa bude akcia konať. Cena za prenájom priestorov s plným vybavením na 3 hodiny je približne 290 €. Na 

mieste je možné objednať caternig. Š. Engel ostane v kontakte so správou Cisárskej jazdiarne s cieľom 

spresnenia, prípadne doplnenia požiadaviek ZMS. 

Pre prípad nepredvídaných skutočností je potrebné rezervovať priestory v M SNP ako záložné riešenie. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Rezervácia priestorov kinosály v M SNP  Š. Engel bezodkladne 

V prípade potreby spresnenie a aktualizácia požiadaviek ZMS na 

správu Cisárskej  jazdiarne v N. Zámkoch  
Š. Engel priebežne 

   

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

ZÁVER  

I. Kaczarová opätovne  informovala o predložení návrhov na členov Múzejnej a galérijnej rady. Skonštatovala, že 

nemá oficiálnu informáciu o jej vymenovaní. K dispozícii je vydaný Štatút Múzejnej a galérijnej rady, ktorý 

pripravilo a schválilo Ministerstvo kultúry SR. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie štatútu Rady múzeí a galérií MK SR členským múzeám Sekretariát ZMS priebežne 

 

Úloha 16/2019 Festival múzeí 2020 P ZMS  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Festival múzeí Slovenska 2020 sa uskutoční 08. 06. 2020 Považské múzeum v Žiline  v trvaní 
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Úloha 18/2019 
Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu – 

pokračovanie v roku 2020 
P ZMS  

ZÁVER  

I. Géczyová oboznámila prítomných s prípravou kampane: na výzvu k účasti na projekte zatiaľ záväznou 

prihláškou zareagovalo 25 múzeí a ďalších 11 zareagovalo dotazom alebo predbežným prejavením záujmu.   

Zároveň potvrdila, že v spolupráci s autorkou zámeru kampane  Z. Letenayovou pripravia projekt na FPU.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

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

 

Úloha 20/2019 Projekty FPU na rok 2020 P ZMS  

ZÁVER  

P ZMS prerokovalo a následne schválilo všetky predložené návrhy projektov – žiadostí – o finančnú podporu 

FPU v roku 2020 so záväzkom zabezpečiť v rozpočte ZMS prostriedky na spolufinancovanie. Jedná sa o tieto 

projekty odborných komisií ZMS: 

- 20-521-02061 Vydanie zborníka z vedeckej konferencie Museologica literaria 2019 

- 20-521-02062  Modrotlač – XXIV. ročník konferencie Etnológ a múzeum 

- 20-521-02063  Na spoločnej ceste II. – kolokvium a metodika 

- 20-521-02066  Múzeum v čase, čas v múzeu. Príbeh predmetu. Vol. 3 

- 20-521-02094  Stretnutie prírodovedcov 2020, XV. ročník medzinárodnej konferencie 

 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie projektov v listinnej podobe na FPU D. Hupko do 16. 12.2019 

 

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. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Oznámenie zloženie pracovnej skupiny  L. Jaďuďová do 05.02.2020 

 

Úloha 23/2019 Memorandové stretnutie partnerov  P ZMS  

ZÁVER 

Dňa 3. 12. 2019 sa v Prahe uskutočnilo memorandové stretnutie partnerov. Stretnutie prebehlo v rámci 

kolokvia Múzea v proměnách času. Oboch akcií sa za ZMS zúčastnili I. Kaczarová a U. Ambrušová. I Kaczarová 

informovala prítomných o oboch podujatiach, vyzdvihla vysokú odbornú i spoločenskú úroveň kolokvia 

a skonštatovala, že v rámci kolokvia i memorandového stretnutia sa hovorilo a aktuálnych problémoch múzeí, 

podobných na českej aj slovenskej strane: potreba nového zákona o múzeách, vzdelávanie múzejných 

pracovníkov, odborná akreditácia múzeí, štandardy múzejnej práce.  

Súčasťou IX. celorepublikového kolokvia bola aj Panelová diskusia na tému: Strategické cíle a vize českého a 
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slovenského muzejnictví. V IV. tematickom bloku na tému: Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a 

Slovenské republice dnes/ Odkaz Svazu čs. muzeí, odznela prednáška U. Ambrušovej „Zväz múzeí na Slovensku 

(história vzniku, poslanie, odborná a prezentačná činnosť, komisie, zahraniční partneri, ciele do budúcnosti)“. 

Autorka zároveň odovzdala príspevok s názvom „Poslanie a činnosť Zväzu múzeí na Slovensku“ do časopisu 

Věstník  AMG 6/2019. 

I. Kaczarová osobitne upozornila, že v roku 2022 sa v Prahe bude konať konferencia ICOM. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

 

Ad 4. Rôzne 

Úloha 24/2019 
Správy odborných komisií ZMS o činnosti za rok 

2019  
Predsedovia komisií 

DISKUSIA   

ZÁVER  Predsedovia odborných komisií ZMS predložia správu o činnosti príslušných komisií za rok 2019 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyzvať predsedov odborných komisií k predloženiu správ Š. Engel bezodkladne 

Výročné správy o činnosti doručiť elektronicky na sekretariát ZMS 
Predsedovia odborných 

komisií ZMS 
31. 12. 2019 

 

Úloha 25/2019 
Stanovisko k odvolaniu riaditeľov múzeí 

Nitrianskeho samosprávneho kraja 

I. Kaczarová,            

Ž. Šípková 

DISKUSIA  

ZÁVER Predstavenstvo  ZMS potvrdilo svoje stanovisko k odvolaniu  riaditeľov múzeí v Nitrianskom samosprávnom  

kraji z 28. 10. 2019 a rozhodlo  dať na vedomie uvedený postoj predstaviteľom NSK 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Pripraviť písomné stanovisko ZMS  k predmetnej problematike 

a odoslať na adresu NSK 
I. Kaczarová, Ž. Šípková bezodkladne 

 

V bode rôzne boli členovia P ZMS informovaní o:  

 Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách požiadala odsúhlasenie zámeru  zapojiť sa vlastným projektom 

do programu Erasmus; Predstavenstvo ZMS uvedený zámer odsúhlasilo. 

 18. 12. 2019 sa na pôde Ministerstva dopravy a výstavby SR uskutoční porada k stratégii  udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu do roku 2030. ZMS na porade budú zastupovať I. Kaczarová, predsedníčka ZMS a Š. Engel, tajomník 

ZMS. 

 Predstavenstvo ZMS prijalo informáciu o zmene na poste riaditeľa Kysuckého múzea v Čadci. V nadväznosti na uvedenú 

skutočnosť rozhodlo iniciovať možný vstup múzea do ZMS, obdobne postupovať aj vo vzťahu k Slovenskému múzeu 

dizajnu.  
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Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 05. 02. 2020 v Horehronskom múzeu v Brezne. 

 

Na Sliači, dňa 29.12.2019 

 

PRÍLOHY:  

1. Prezenčná listina 

2. „Úpravy kritérií k súťaži Múzeum roka“ 

 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Želmíra Šípková  

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  

 

 

 


