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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis 07.02.2020 10.00 Horehronské múzeum, Brezno 

 

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

I. Kaczarová,  Š. Engel, D. Hupko, F. Marcinová,  

U. Ambrušová, M. Majerník, L. Jaďuďová, O. Bodorová, H. Ferencová   
 
 
I. Géczyová, I. Krištofová 
 
Ž. Šípková 
 
S. Šváčová, L. Jonov 
 
- 

Program 
1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS  

3. Príprava VZ 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. Keďže zasadnutia sa zúčastnilo menej ako polovica členov P ZMS, predsedníčka ZMS I. Kaczarová konštatovala, že 

zasadnutie nie je uznášaniaschopné. Všetky neodkladné náležitosti majú byť následne schválené per rollam, čo bude uvedené pri 

jednotlivých úlohách.  

 

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 schválilo obe znenia Memoranda a požiadalo o ďalšie konanie v tejto 

veci F. Marcinovú. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie textu memoranda na preklad do PJ F. Marcinová do 29.02.2020 

Komunikácia s českými a poľskými partnermi ohľadom podpisu 

Memoranda  
F. Marcinová  do 29.02.2020 

Príprava podpisu Memoranda F. Marcinová  marec 2020 
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Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS 

ZÁVER I. Géczyová predložila P ZMS text listu pre MK SR s navrhovanými zmenami v súťaži Múzeum roka. Vzhľadom na 

to, že P ZMS nebolo uznášaniaschopné bude list následne schválený per rollam. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Schválenie listu pre MK SR  P ZMS obratom po zaslaní všetkým 

čelnom P ZMS  

Zaslanie listu MK SR  P ZMS  po schválení 

 

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 

Dohodnutie ďalšej spolupráce  U. Ambrušová v plnení 

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel 

ZÁVER  úloha ostáva v plnení. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie k nahliadnutiu novej verzie 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  Úlohy zadané v roku 2019 boli splnené. Pokračovaním tejto úlohy je úloha č. 8/2020 v bode Ad. 3.  

   

Úloha 14/2019 Múzejná a galerijná rada  P ZMS  

ZÁVER  

P ZMS vzalo na vedomie zloženie Múzejnej a galerijnej rady (ďalej MGR),  ktoré predložil Š. Engel. Členka MGR a 

zároveň predsedníčka Komisie pre literárne a hudobné zbierky S. Šváčová informovala P ZMS o priebehu prvého 

stretnutia MGR. Predsedom MGR sa na základe hlasovania stal PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho 

múzeu - hrad v Starej Ľubovni, podpredsedníčkou sa stala Mgr. Zuzana Šullová zo Slovenského technického 

múzea v Košiciach.   Predseda MGR D. Mikulík listom informoval P ZMS  o vzniku a zložení MGR a zároveň 
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požiadal ZMS o spoluprácu. P ZMS prijíma ponuku na spoluprácu a berie na vedomie všetky informácie o MG. 

 

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 

 

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

pokračovanie v roku 2020 
P ZMS  

ZÁVER  I. Géczyová informovala, že projekt bol podaný. V súčasnosti je do kampane zapojených 23 členských múzeí, 

pričom ich počet sa neustále zvyšuje.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Projekt Múzeum v čase, čas v múzeu v roku 2020  I. Géczyová, Z. Letenayová v trvaní 

 

Úloha 20/2019 Projekty FPU na rok 2020 P ZMS  

ZÁVER  

D. Hupko informoval, že všetky projekty boli na FPU včas zaslané a následne podľa ich požiadaviek 

dopracované.  

Podané boli projekty:  

- 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 

Realizácia projektov  komisie ZMS  v trvaní  

 

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 v trvaní 
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Úloha 23/2019 Memorandové stretnutie partnerov  P ZMS  

ZÁVER Výsledky stretnutia sú prezentované vo Věstníku Asociace muzei a galerii.  

 

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

2019  
Predsedovia komisií 

ZÁVER  Správy majú byť predložené v rámci odpočtov činnosti za rok 2019 prezentovaných na VZ ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Predloženie správ odborných komisií o činnosti za rok 2019  
Predsedovia odborných 

komisií ZMS 
do 15.03.2020 

 

Úloha 25/2019 
Stanovisko k odvolaniu riaditeľov múzeí 

Nitrianskeho samosprávneho kraja 

I. Kaczarová,            

Ž. Šípková 

ZÁVER I. Kaczarová predložila list so stanoviskom ZMS  k spôsobu odvolania riaditeľov múzeí NSK,  ktorý bol  zaslaný 

predsedovi NSK.  Zároveň informovala o uskutočnení výberových konaní, ktoré budú 24.2. 2020 v Nitre. 

 

Úloha 1/2020 Kysucké múzeum v Čadci  P ZMS  

DISKUSIA Š. Engel predstavil žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o prijatie za člena ZMS.  

ZÁVER  Prítomní členovia schválili prijatie Kysuckého múzea v Čadci, no vzhľadom na neuznášaniaschopnosť zasadnutia 

bude členstvo schválené per rollam a následne zaslané oznámenie múzeu.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Predloženie návrhu na prijatie Kysuckého múzea v Čadci za člena 

ZMS  
Š. Engel  obratom  

Schválenie členstva Kysuckého múzea - per rollam  P ZMS  obratom  

Zaslanie oznámenia Kysuckému múzeu v Čadci  Š. Engel  po schválení  

 

Úloha 2/2020 Otázka daňového zaťaženia múzeí  P ZMS  

DISKUSIA 

Š. Engel informoval o liste Z. Šullovej v mene STM v Košiciach, kde informovala o zvýšenom daňovom zaťažení 

STM v roku 2020 s rozdielom viac ako 40 tis. €. Otázka daňového zaťaženia pamäťových inštitúcií je pomerne 

komplikovaná, keďže daň z nehnuteľností vyberajú jednotlivé samosprávy podľa vlastných predpisov.  

ZÁVER  

Riešenie otázky daňového zaťaženia pamäťových inštitúcií, s dôrazom na múzeá si vyžaduje výskum situácie 

v jednotlivých múzeách. Prítomní členovia P ZMS navrhli vypracovať informačný dotazník pre múzeá a následne 

na základe záverov vypracovať jednotný systém riešenia daňového zaťaženia. Dotazník má obsahovať otázky 

v porovnaní daňového zaťaženia múzeí v roku 2019 a 2020, či otázku kompenzácie daňového zaťaženia zo 

strany zriaďovateľa. Po vyhodnotení dotazníka bude vypracovaný návrh na riešenie tejto situácie, a to formou 

návrhu zmeny zákona to jest o udelenie výnimky - oslobodenia od platby dane zo zákona - pre múzeá (rovnako 

ako v školstve).  
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vypracovanie dotazníka a jeho zaslanie členským múzeám  Š. Engel  čo najskôr   

Vyhodnotenie dotazníka  P ZMS  do 15.03.2020  

Zaslanie návrhu na riešenie otázky daňového zaťaženia múzeí  P ZMS  do 30.03.2020 

 

Úloha 3/2020 
Stratégia rozvoja a udržania cestovného ruchu 

v SR  
I. Kaczarová  

DISKUSIA 

I. Kaczarová informovala prítomných o pozvaní Ministerstva dopravy a výstavby SR na zasadnutie 10. februára 

2020 ohľadom Stratégie rozvoja a udržania cestovného ruchu do roku 2030. Prvé stretnutie sa uskutočnilo už 

v decembri 2019. Počas tohto stretnutia boli prítomní rozdelení do pracovných skupín, keďže sa stretnutia 

zúčastnilo viacero inštitúcií z celého Slovenska. ZMS bolo zaradené do pracovnej skupiny Využívanie a ochrana 

kultúrnych a prírodných zdrojov.  

ZÁVER  ZMS navrhuje presadenie niekoľkých požiadaviek, ktoré boli predložené už na decembrovom zasadnutí. 

Zároveň požaduje aj finančné zabezpečenie v rámci pripravovanej stratégie.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Účasť na zasadnutí  Š. Engel  10.02.2020 

 

Úloha 4/2020 Súťaž Múzeum roka - nominácia členov komisie  ZMS  

DISKUSIA I. Kaczarová informovala o liste Ministerstva kultúry SR s požiadavkou nominácie troch členov a jedného 

náhradníka do poroty súťaže Múzeum roka.   

ZÁVER  ZMS navrhne zástupcov múzeí do súťaže Múzeum roka 2019. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Predložiť zoznam členov poroty do MK SR  I. Géczyová do 17.02.2020 

 

Úloha 5/2020 Noc múzeí 2020 P ZMS  

DISKUSIA I. Kaczarová informovala o liste SNM s pozvánkou na koordinačné stretnutie k Noci múzeí dňa 12.02.2020. SNM 

ponúklo spoluprácu a pomoc pri registrácií múzeí v rámci ich systému a webovej stránky.    

ZÁVER  ZMS v roku 2019 ukončilo spoluprácu na Noci múzeí s predošlým poskytovateľom. V súčasnosti sa pripravuje 

nový systém so správcom webovej stránky ZMS L. Nagyom a bude registrovať múzea na svojej stránke.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zabezpečenie Noci múzeí zo strany ZMS  M. Majerník, L. Nagy  priebežne  

 

Úloha 6/2020 Nominácie členov komisií FPU  ZMS  

DISKUSIA I. Kaczarová oznámila prítomným členom P ZMS, že ju oslovili M. Novotná a L. Jaďuďová, ktoré boli za ZMS 
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nominované do komisií FPU. Obom spomínaným nominovaným bolo ukončené funkčné obdobie na členstvo 

v komisiách FPU. I. Kaczarová zároveň oznámila, že FPU nepožiadal ZMS o nové nominácie.      

ZÁVER  

Prítomní členovia vyslovili súhlas s opätovným menovaním L. Jaďuďovej a M. Novotnej do komisií FPU. Zároveň 

požiadali I. Kaczarovú o oslovenie FPU, či je potrebná nová nominácia alebo stačí odporúčací list pre ďalšie 

funkčné obdobie. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Oslovenie FPU ohľadom nových nominácií členovi komisií FPU I. Kaczarová  čo najskôr  

 

Úloha 7/2020 
Tvorba Štandardov múzejných činností - žiadosť 

z MK SR  
I. Kaczarová  

DISKUSIA 

I. Kaczarová bola oslovená Mgr. Katarínou Garčarovou, riaditeľkou odboru múzeí, galérií a knižníc Sekcie 

kultúrneho dedičstva MK SR v súvislosti s prípravou štandardov pre múzeá a galérie. I. Kaczarová ako 

predsedníčka ZMS bola pozvaná dňa 11.02.2020 do Nitrianskej galérie na úvodné stretnutie so zástupcami Rady 

galérií a MK SR.       

ZÁVER  Prítomní členovia navrhli prizvať zástupcov Rady galérií na konzultáciu o spoločnej činnosti k štandardom. 

Zároveň vyslovili potrebu oboznámiť sa so štandardmi, s ktorými pracuje Rada galérií.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zúčastniť sa na stretnutí so zástupcami MK SR a RG  I. Kaczarová  11.02.2020 

 

Ad 3. Príprava VZ ZMS 

Úloha 8/2020 VZ ZMS - 30. výročie ZMS  ZMS  

DISKUSIA Š. Engel predstavil prítomným členom P ZMS program a organizačné zabezpečenie 30. VZ ZMS.  

ZÁVER  

Prítomní členovia navrhli rozdelenie VZ ZMS na dve časti. Pracovná časť v dopoludňajších hodinách, ktorá bude 

obsahovať voľbu nového P ZMS a Predsedu ZMS a zhodnotenie činnosti. V poobedňajších hodinách by sa 

uskutočnila slávnostná časť, v rámci ktorej by sa prezentoval kultúrny program, príhovory hostí a pamätníkov, 

zhodnotila činnosť ZMS za 30 rokov a odovzdali ceny ZMS. Prítomní členovia upravili program a organizačné 

zabezpečenie VZ ZMS, pričom definitívny program bude predložený na najbližšom zasadnutí P ZMS.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia ZMS  Š. Engel  obratom  

Zaslanie nominácií na ocenenia ZMS  členské múzea ZMS  do 06.03.2019 

Zaslanie výzvy na nominácie predsedu a členov P ZMS  Š. Engel  obratom  

Zaslanie návrhov na Predsedu a členov P ZMS  členské múzea ZMS  do 12.03.2020 

Vypracovanie návrhu na pozvánku na 30. VZ ZMS  F. Marcinová  do 29.02.2020 

Zaslanie pozvánky na 30. VZ ZMS  P ZMS  do 07.03.2020 



 

7 

Oficiálne pozvanie hostí 30. VZ ZMS  P ZMS  do 15.03.2020 

 

Ad 4. Rôzne 

Úloha 9/2020 Finančná podpora vydania kalendárií ÚMP ÚMP  

DISKUSIA 

L. Jonov ako predseda Únie múzeí v prírode (ďalej ÚMP) informoval členov P ZMS o zaslaní oficiálnej žiadosti 

o finančnú podporu na vydanie kalendária ÚMP. ÚMP za posledné roky nečerpala žiadne finančné prostriedky 

z rozpočtu ZMS. Vydanie kalendária má pomôcť k prezentácií nie len múzeí v prírode, ale aj múzejníctva na 

Slovensku. Kalendárium má byť dvojjazyčné v počte 1000 ks pre každé múzeum v prírode. ÚMP žiada podporu 

v hodnote viac ako 600 €, ktorá je potrebná na tlač, keďže grafické práce a príprava bola zabezpečená ÚMP 

bezplatné.  

ZÁVER  

Prítomní členovia P ZMS privítali iniciatívu a schválili podporu ÚMP, pričom predsedu upozornili na to, že táto 

podpora môže byť jednorázová. V prípade, že ÚMP chce tieto kalendáriá vydávať každoročne, bude musieť 

hľadať iné finančné prostriedky. Ž. Šípková upozornila, že momentálne nemáme presné údaje, či ZMS môže 

v takej výške podporiť túto žiadosť, vzhľadom na potrebu uchovania finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie už podaných projektov cez FPU. P ZMS požiadalo L. Jonova o prehodnotenie žiadosti a 

odporučilo hľadať aj iné možnosti financovania, nie len z prostriedkov ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zistenie stavu finančných prostriedkov ZMS pre podporu ÚMP  P ZMS  do 22.02.2020 

 

V bode rôzne boli členovia P ZMS informovaní o:  

 I. Kaczarová informovala o oslovení denníka Pravda ohľadom prezentácie Noci múzeí 2020. Denník Pravda by sa tak stal 

hlavným mediálnym partnerom tohto podujatia pre ZMS. Denník Pravda predbežne súhlasil s návrhom, je však potrebné 

dohodnúť ďalšie podmienky. O následnom priebehu rokovaní bude informovať Predsedníčka ZMS I. Kaczarová 

na najbližšom zasadnutí P ZMS.  

 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 16. alebo 17. 03. 2020 v Banskej Bystrici.  

 

V Starej Ľubovni, dňa 19.02.2020 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  

 

 

 


