
Zápis z Rady ZMS konanej dňa 5.marca 2020 v Bratislave.

Zápis vykonal: Š. Engel 6.3.2020

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Prerokované nasledovné body a úlohy:

1) Stav na účte k 5.3.2020 je 11499,46 Eur (I. Kaczarová)
2) Organizačná príprava 30. VZ ZMS. Tajomník ZMS informoval o prípravách s Magistrátom 

mesta Nové Zámky vo veci zabezpečenia cisársko-kráľovskej historickej jazdiarne.

Úlohy: 
a) pripraviť pozývací list vychádzajúc z námetu od F. Marcinovej. Novú predlohu pozvánky 

pripraví I. Kaczarová
b) pripraviť Pamätný list pre VIP hostí a doterajších predsedov ZMS (I. Géczyová)
c) pripraviť rozpočet na prezenčný materiál (blok, pero, atď.) (I. Géczyová)

3) Projekty FPU. Je potrebné predložiť potvrdenia k projektom. Tajomník informoval, že na 
všetky inštitúcie boli podané žiadosti a očakávame výzvy na prevzatie. V čase rokovania 
telefonicky bolo oznámené, že daňový úrad pre ZMS vystavil potvrdenie. Nebolo podané 
jedno potvrdenie na exekútorský úrad, ktoré je potrebné požiadať osobne.

Úloha: požiadať exekútorský úrad o vystavenie potvrdenia, že voči ZMS nie je vedené žiadne 
konanie. (D. Hupko)

4) Tajomník ZMS informoval Radu ZMS o rokovaní s p. Moncoľom z f. NOPRINT o potrebe 
zoznámiť sa s obsahom stránky na úrovni ADMIN, p. Moncoľ je ochotný a bude nápomocný 
poskytnúť potrebné vstupy do databázy na to určeným kolegom(Majerník, Nagy). 

Úloha: splnená dňa 5.3.2020 . Z f. NOPRINT bol preposlaný prístupový kľúč , ktorý tajomník 
preposlal zodpovedným kolegom (M. Majerník, L. Nagy).

5) Nominácie na Cenu A. Kmeťa. Tajomník informoval, že ku dňu uzávierky prišli na emailovú 
adresu zms@zms.sk ako aj po kontrole pošty na sídle ZMS v BB spolu 3 nominácie.
Rada ZMS po preštudovaní odporúča predložiť nominácie MK SR.

Úloha: splnená dňa 5.3.2020. Okamžite bolo vykonaná nominácia na CAK (podpredseda) 
a podpísané nominácie sme doručili na MK SR priamo do podateľne.

6) Príbeh predmetu vol III. Aj napriek nepodporenému projektu zo strany FPU naďalej trvá 
pomerne veľký záujem zo strany členských múzeí ZMS k vydaniu tejto publikácie. I. Géczyová 
informovalo o záujme 38 múzeí. Predpokladané podielové náklady na 1 členské múzeum sú 
v štádiu rokovania cca 200,- Eur. Bude oslovená grafická a tlačiarenská firma na 
prehodnotenie podmienok k počtu výtlačkov.

Úloha: po necenení publikácie pripraviť záväzný obežník pre členské múzea (I. Géczyová)
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