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Porada riaditeľov členských múzeí ZMS   

Zápis 19.11.2019 10.30 
Faustova sieň, Múzeum 

mesta Bratislavy  

 

PREDSTAVENSTVO 
ZMS 

RIADITELIA 
ČLENSKÝCH MÚZEÍ 
ZMS:  

PRIZVANÍ HOSTIA:  

I. Kaczarová, D. Hupko, Š. Engel, O. Bodorová, F. Marcinová, I. Géczyová, L. Jaďuďová, M. 

Majerník  

 

 

podľa priloženej prezenčnej listiny   

 

K. Garčárová (MK SR), J. Kovalčík (FPU), L. Nagy (správca web sídla ZMS) 

Program 
1. Otvorenie a privítanie  

2. Pripravované zmeny v právnych normách  

3. Štandardy odborných múzejných činností  

4. Aktuálne otázky činnosti múzeí  

a. akreditácia múzeí  

b. akvizičná práca múzeí - FPU  

c. zbrane a munícia v múzeách  

5. Informácie ZMS - Noc múzeí, Festival múzeí, profilácia webovej stránky  

6. Tvorba profesionálneho pracovného miesta ZMS  

7. Diskusia  

Body programu 

Ad 1.  Otvorenie a privítanie hostí  I. Kaczarová 

Riaditeľ Múzea mesta Bratislavy P. Hyross privítal prítomných na stretnutí riaditeľov členským múzeí ZMS. Predstavil 

múzeum a priestor Faustovej siene.  Predsedníčka ZMS I. Kaczarová privítala prítomných riaditeľov členských múzeí ZMS, 

hostí a členov Predstavenstva ZMS. Odovzdala slovo podpredsedovi ZMS D. Hupkovi, ktorý poradu riaditeľov ďalej viedol. 

Predstavil aktualizovaný program stretnutia, so zmenami oproti pôvodnému programu na pozvánke z dôvodu 

neprítomnosti referujúcich. 

  

Ad 2. Pripravované zmeny v právnych normách  D. Hupko  

DISKUSIA 

D. Hupko v skratke predstavil doterajšie činnosti ZMS k pripravovaným zmenám právnych noriem. 

Informoval o vytvorení pracovnej skupiny ZMS k tvorbe múzejného zákona, ktorej predsedníčkou je M. 

Novotná. Tá sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť stretnutia. Požiadal  K. Garčárovú, riaditeľku 

Odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva MK SR o informácie k posunu v príprave nových 
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právnych noriem na ministerstve kultúry.  

K. Garčárová z MK SR informovala o tom, že pripomienky k múzejnému zákonu zo strany ZMS boli MK SR 

dodané a spracované. Informovala o stretnutí s ministerskou kultúry SR Ľ. Laššákovou, ktorá schválila 

vytvorenie Múzejnej a galérijnej rady, ktorá má 13 členov. Príprava nového múzejného zákona je v stave 

začatých analýz. V súčasnosti najaktuálnejšou úlohou je tvorba  novej stratégie rozvoja múzeí a galérií . 

Z vyhodnotenia predošlej stratégie vyplynulo niekoľko nedostatkov a potreba ich riešenia: 

1. potreba štandardizácie činnosti múzeí  

2. debarierizácia kultúrnych  inštitúcií 

3. nedostatočná ochrana a bezpečnosť zbierkových predmetov. K. Garčárová vyzvala k diskusii k týmto 

bodom. Zároveň zdôraznila, že prioritou novej stratégie bude ochrana zbierkových predmetov.  

D. Vaněková sa informovala o možnosti dodatočného pripomienkovania a reálny čas prípravy nového 

zákona o múzeách.  

K. Garčárová vyzvala ZMS, aby sa stalo sprostredkovateľom ďalších pripomienok k zákonu. Reálny čas 

prípravy v súčasnosti nie je známy, z dôvodu nadchádzajúcich parlamentných volieb.  

P. Hyross vyzval všetky múzeá, aby vyvíjali vyšší tlak na MK SR pre ďalšie činnosti ohľadom nového zákona.  

G. Podušelová konštatovala, že ak sa chystá nový zákon, je potrebné zmeniť filozofiu zákona, pričom by sa 

mal zákon zamerať na ochranu a skvalitňovanie zbierok múzeí. Taktiež je potrebné rozmýšľať nad následnou 

prácou s týmto zákonom.  

K. Garčárová informovala, že MK SR v súčasnosti kontroluje a aktualizuje register múzeí. Pri tejto aktualizácii 

narazili na markantné rozdiely medzi jednotlivými múzeami, z čoho vyplynula otázka hodnotenia činnosti 

múzeí, k čomu by mohli pomôcť pripravované Štandardy odborných múzejných činností. Zároveň poukázala 

na fakt, že vzhľadom k tomu, že MK SR v súčasnosti  nevyvíja osobitné aktivity pri príprave nového zákona, 

je možnosť predloženia návrhu zákona, ktoré pripravia múzeá. 

ZÁVER 

D. Hupko zosumarizoval výsledky diskusie. Pripomenul, že ZMS vytvorilo vlastnú dočasnú skupinu, ktorá 

predložila svoje ministerstvu kultúry ešte 13. decembra 2018. Čas prípravy nového zákona by mal byť 

využitý na odbornú diskusiu, ktorej výsledkom by mal byť konsenzus v podobe nového zákona. Ak MK SR 

osloví ZMS o spoluprácu a ďalšie pripomienkovanie, následne budú oslovené členské múzeá.  

 

Ad. 3  Štandardy odborných múzejných činností L. Jaďuďová 

DISKUSIA  

D. Hupko informoval prítomných  o hlasovaní na 29. Valnom zhromaždení  ZMS o Štandardoch odborných 

múzejných činností, ktoré boli  schválené, ale odznelo viacero pripomienok na ich dopracovanie. Na základe 

uvedených podnetov ZMS plánuje v spolupráci so SNM vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej zostavením bola 

poverená L. Jaďuďová.  

L. Jaďuďová požiadala predstaviteľov múzeí k pripomienkovaniu súčasných Štandardov. Zároveň k diskusii 

vyzvala aj zriaďovateľov. Predložila konkrétny návrh, aby  Štandardy definovali rozhranie medzi záväznými 

zložkami financovania činnosti múzeí zo strany zriaďovateľov a nepovinnými zo strany FPU.  

M. Hromada (Žilinský samosprávny kraj) podotkol, že Štandardy sú veľmi všeobecné. Prisľúbil, že vyzve členov 

príslušnej sekcie Združenia SK8 k spolupráci k danej téme. ŽSK vytvára vlastné štandardy, na základe kontroly 

vo všetkých svojich múzeách.  

K. Garčarová vyjadrila názor, že Štandardy budú dobré, ak si ich dobre nastavia samotné múzeá. Dôležitá 

bude otázka ich aplikácie,  mali by byť pre zriaďovateľov pomocníkom, ale zároveň aj záväzkom. Na príklade 

MK SR uvidela, že Štandardy by mali byť pomocníkom pri udržiavaní jednotlivých múzeí. 

M. Mazanová (Trenčiansky samosprávny kraj) upozornila, že Štandardy nemôžu byť nad zákonom.  

P. Hyross navrhol, aby Štandardy mali podobu výnosu MK SR k múzejnému zákonu.  
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G. Podušelová upozornila, že je potrebné jednoznačne rozhodnúť, či Štandardy majú mať charakter normy  

alebo metodiky. Skonštatovala že záväznosť Štandardov môže byť „bičom“ na zriaďovateľov aj na múzeá. 

P. Hyross poznamenal, že Štandardy by mali byť ideál, ku ktorému by sme sa mali priblížiť a mali by pomôcť 

pri práci múzejníkov. 

K. Garčárová vyzvala všetkých prítomných zástupcov zriaďovateľov, aby v tejto veci konali a svoje 

pripomienky predložili. Zdôraznila dôležitosť Štandardov.  

M. Hromada (ŽSK) vyjadril, že Štandardy by mali byť v práci múzeí minimum, nie ideálom.  

Z. Krempaská pripomenula že Štandardy sa riešia už dlhodobo, pre múzeá majú význam osobitne 

v turbulentných časoch, ktoré vzhľadom k všeobecnej situácii v blízkej budúcnosti nemožno vylúčiť. 

ZÁVER  

D. Hupko zhrnul diskusiu, pričom pripomenul, že doteraz nenastala ani zhoda v obsahu Štandardov, čo bolo 

čiastočne vyjadrené aj v hlasovaní na Valnom zhromaždení ZMS. Je potrebné najprv upraviť obsah a následne 

riešiť, čo ďalej a akú právnu silu získajú. Hlavnou otázkou je, čo majú obsahovať a aký je ich cieľ. Zároveň 

apeloval na múzejníkov, aby Štandardy chápali ako pomoc - návod - cieľ pri svojej práci. Otázka Štandardov 

naďalej ostáva otvorená.  

   

Ad. 4  Aktuálne otázky činnosti múzeí  

 Fond na podporu umenia pre múzea  J. Kovalčík  

DISKUSIA  

Riaditeľ FPU J. Kovalčík informoval prítomných o činnosti FPU pre potreby múzeí. Od začiatku vzniku FPU 

došlo k niekoľkým zmenám, ktoré vyplynuli z reakcie na činnosť. V tomto roku došlo k navýšeniu 

spolufinacovania žiadateľov, ktoré má viesť zriaďovateľov k plnšiemu pochopeniu zákonného záväzku 

vytvárať múzeám zodpovedajúce materiálne a finančné podmienky pre činnosť. 

V programe akvizície je dôležité, aby bol jasný predmet akvizície, pričom je potrebné akvizičnú činnosť presne 

zadefinovaná napr. aj v Štandardoch. Poradil, aby pri podávaní projektov žiadatelia viac dbali na prezentačné 

činnosti. Odporučil väčšie a náročnejšie projekty rozdeliť, t.j. činnosti rozfázovať a presnejšie popísať.  

Taktiež podotkol, že v podprograme ochrana a ošetrenie zbierkových predmetov FPU najviac supluje funkcie 

zriaďovateľov. Upozornil, že múzeá môžu podávať žiadosti  aj v iných programoch, nie iba v 5. ale napr. aj v 

1.6.4, 2.2.3, 3.4, 3.6. Poukázal na hľadanie nových ciest a možností napr. spojením projektov viacerých múzeí. 

Požiadal prítomných o nominácie na členov do komisií FPU. 

D. Vaněková sa opýtala, prečo sú z financovania zo zdrojov FPU vyňaté múzeá zriaďované štátom.  Navrhla 

zmenu -  keďže všetky sú financované z verejných zdrojov,  mali by mať všetky múzeá rovnaké možnosti. 

 J. Kovalčík konštatoval, že vylúčenie inštitúcií zriaďovaných štátom  (ministerstvami) je zakotvené v zákone 

o FPU. Otázku na zmenu je preto potrebné predložiť príslušnému zákonodarcovi. Podľa jeho názoru však pri 

súčasnom finančnom zabezpečení FPU, by bola táto suma pri rozšírení možnosti na všetky múzeá 

nedostatočná. M. Jurecký súhlasil s postojom FPU, skonštatoval,  že rovnaký systém je aj v krajoch, kde 

dotácie z VÚC nemôžu žiadať inštitúcie zriadené daným krajom. J. Labuda podotkol, že múzeá 

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu a iných ministerstiev nie sú oprávnené žiadať ani v rámci grantového 

systému MK SR, napriek tomu, že nie sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  

L. Jaďuďová vyzvala múzeá pri podávaní projektov k vyššej aktivite.  J. Kovalčík dodal, že múzeá predkladajú 

málo projektov. M. Jurecký podotkol, že maximálna výška dotácie je nepostačujúca pri rozsiahlejších 

projektoch napr. pri tvorbe novej expozície. J. Kovalčík práve tu zdôraznil potrebu rozfázovania projektov na 

niekoľko rokov. D. Mikulík z vlastných skúseností múzea v Starej Ľubovni informoval o výhodách takéhoto 

systému podávania žiadostí.  

O. Bodorová požiadala o vysvetlenie, prečo je potrebný znalecký posudok pri akvizícii umeleckých diel 
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v hodnote nad 3000,-€, veď v samotnej Komisii na tvorbu zbierok sú odborníci, ktorí vedia ohodnotiť 

predmet. J. Kovalčík informoval, že táto potreba vyšla z diskusie s komisiami a zároveň prax ukázala potrebu 

tohto odborného posudku. 

ZÁVER  

J. Kovalčík vyzval na iniciatívu múzeá ohľadom strategického nastavenia FPU a povzbudil múzeá, aby sa nebáli 

ísť do viacerých projektov. Taktiež ponúkol ZMS možnosti spolupráce pri organizovaní školení zameraných na 

skvalitnenie prípravy projektov. D. Hupko zhodnotil, že vytvorenie FPU bolo veľmi dobrým riešením a výrazne 

pomohlo múzeám.  

   

 Akreditácia múzeí  E. Bartošová 

DISKUSIA  

D. Hupko predstavil E. Bartošovú, ktorá v zastúpení D. Šubovej predstavila skúsenosti s akreditáciou 

výskumných a  vzdelávacích programov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 

Mikuláši (ďalej SMOPaJ). Akreditácia múzeí je témou, ktorou sa zaoberajú viaceré múzea. SMOPaJ je jedným 

z múzeí, ktoré túto akreditáciu získalo. Prezentácia predstavila kroky k získaniu akreditácie a následné 

možnosti jej využívania.  

   

 Zbrane a munícia v múzeách  P. Kadlec  

DISKUSIA  

Informácie k téme zbrane a munícia v múzeách podal P. Kadlec, vedúci múzejného oddelenia Vojenského 

historického múzea v Piešťanoch.  

P. Kadlec informoval prítomných, že pre prácu so zbraňami a muníciou je potrebné, aby malo múzeum 

licenciu na túto prácu, ktorá sa vydáva na fyzickú osobu s platným zbrojným pasom. Ide najmä o prácu so 

zbraňami pred ich prijatím do zbierkového fondu, keď sa mení ich status. Potreba licencie sa vzťahuje na tzv. 

expanzné zbrane. K. Garčárová informovala, že v tomto prípade došlo k nesprávnemu preloženiu smernice 

EU, čo sa do zákona o zbraniach a strelive premietlo požiadavkou na takúto licenciu.  

ZÁVER  

P. Kadlec upozornil, že výpožička zbraní v rámci výstav tiež musí byť podmienená povolením. V závere 

ponúkol prítomným pomoc Vojenského historického ústavu v prípade riešenia sporných otázok týkajúcich sa 

zbraní.  

   

Ad. 5  Informácie ZMS   

 Noc múzeí 2020 M. Majerník 

DISKUSIA  

M. Majerník v krátkosti informoval prítomných o uskutočnenej Noci múzeí v roku 2019. Do podujatia sa 

zapojilo 95 kultúrnych inštitúcií, ktoré navštívilo 70 454 návštevníkov (ide o údaj iba z inštitúcií, ktoré zaslali 

spätnú väzbu). Vyzdvihol spoluprácu pri príprave Noci múzeí so SNM.  

ZÁVER  

Počas príprav boli zaznamenané dva hlavné nedostatky, a to komplikácie so zverejňovaním návratok najmä 

posledný týždeň pred Nocou múzeí. Druhým problémom boli komplikácie v e-mailovej komunikácii. Na 

základe týchto nedostatkov bola ukončená spolupráca s predošlým zriaďovateľom stránky Noc múzeí. 

V  nasledujúcom roku sa Noc múzeí uskutoční 16. 05. 2020. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Noc múzeí a galérií   členské múzeá ZMS  16.05.2020 
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 Festival múzeí na Slovensku  M. Jurecký 

DISKUSIA 

Festival múzeí na Slovensku sa v roku 2020 uskutoční 7.-8. júna 2020 v meste Žilina. Hlavným organizátorom 

okrem ZMS bude Považské múzeum v Žiline. Riaditeľ M. Jurecký navrhol, aby bol jeden deň venovaný 

prezentácií múzeí verejnosti a druhý deň prezentácii a aktivitám samotných múzeí. Témou festivalu budú 

„neviditeľné činnosti v múzeu“, tá je zároveň témou pre odborný seminár.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Festival múzeí na Slovensku 2020 
ZMS, Považské múzeum v 

Žiline 
7.-8.júna 2020 

 

 Správa webového sídla ZMS – www.zms.sk L. Nagy 

DISKUSIA  
L. Nagy, nový správca webového sídla ZMS, predstavil návrh nového zobrazenia stránky ZMS. Stránku doteraz 

v roku 2019 navštívilo viac ako 65 tis. návštevníkov.  

ZÁVER 
F. Marcinová vyzvala k aktívnejšiemu využívanou stránky ZMS zo strany zriaďovateľov i samotných múzeí. 

Požiadala prítomných o zaslanie pripomienok k stránke ZMS, ktoré môžu byť prospešné k rozvoju stránky.  

 

Ad 6  
Tvorba profesionálneho pracovného 

miesta ZMS 
I. Géczyová  

DISKUSIA  

I. Géczyová predstavila návrhy na tvorbu profesionálneho pracovného miesta ZMS. Predniesla niekoľko 

možností finančného ohodnotenia tohto zamestnanca. Zároveň predstavila rámcovú pracovnú náplň uvedenej 

pracovnej pozície.  

D. Hupko upozornil, že okrem spomínaných personálnych nákladov je potrebné počítať aj s režijnými nákladmi.  

A. Takáč poukázal na prácu v  Združení vydavateľov, kde takýto zamestnanec má isté financie na 

vnútroorganizačné výkony, peniaze navyše získava predovšetkým prostredníctvom grantov.  D. Hupko 

informoval aj o možnostiach získania pracovníka prostredníctvom grantového systému ÚPSVaR. Táto činnosť 

však už bude úlohou pre nové predstavenstvo ZMS. P. Hyross navrhol, aby zriadenie profesionálneho 

pracovného miesta bolo postupným procesom. I. Kaczarová poukázala na to, že vytvorenie pracovného miesta 

vyžaduje navýšenie rozpočtu ZMS, ktorý by sa získal zvýšením členského príspevku ZMS. Vyzvala prítomných 

na  vyjadrenie k zvýšeniu členského príspevku  na 10,00 € za člena, pričom tieto financie by boli použité 

prednostne na zriadenie profesionálneho pracovného miesta ZMS. V. Jurková sa informovala ohľadom 

pracovnej náplne tohto pracovníka v prípade polovičného úväzku. 

ZÁVER  
Návrh na zvýšenie členského príspevku na 10,-€ bude predložený na schválenie na 30. Valnom zhromaždení 

ZMS. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zvýšenie členského príspevku ZMS na 10 € P ZMS  VZ ZMS 2020  

http://www.zms.sk/
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Ad 7.  Diskusia  

V súvislosti s blížiacim sa termínom 30. Valného zhromaždenia ZMS I. Kaczarová požiadala prítomných o zasielanie 

návrhov na členov Predstavenstva ZMS a predsedu ZMS.  

I. Géczyová oslovila kolegov ohľadom zapojenia sa do projektu „ Príbeh predmetu 3“, ktorý sa bude venovať zbierkovým 

predmetom spojeným s rokom 1945. Požiadala o zasielanie návrhov predmetov do 30.11.2019.  

Š. Engel informoval o príprave slávnostného 30. Valného zhromaždenia ZMS, ktoré by sa malo uskutočniť v Nových 

Zámkoch začiatkom apríla 2020. Požiadal prítomných o pomoc pri organizovaní tohto podujatia. 

   

 

V Starej Ľubovni, dňa 10.12.2019  

 

PRÍLOHY: 1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  

 


