
Správa o (ne)činnosti  
Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku 

 
 

Dátum schválenia vzniku komisie:    21. apríla 2015 
 
Dátum ustanovujúceho zasadnutia komisie:   11. mája 2015 
 
Zasadnutia výboru komisie v roku 2019:   21. februára 2019 
       21. marca 2019 (elektronicky) 
       9. mája 2019  
       20. decembra 2019 
 
 
Výbor komisie v roku 2019 pracoval v zložení: 
1. januára – 9. mája 2019:    PhDr. Viera Majchrovičová, predsedníčka 
       PhDr. Daniel Hupko, PhD., tajomník 
       Mgr. Marta Janovíčková, členka 
 
10. mája – 20. decembra 2019   PhDr. Daniel Hupko, PhD., tajomník 
       Mgr. Marta Janovíčková, členka  
 
Dňa 9. mája 2019 zaniklo na základe písomného oznámenia členstvo PhDr. Viery Majchrovičovej v 
komisii, čím jej zanikla aj funkcia predsedníčky komisie, ktorá je viazaná na členstva v komisii. Zvyšní 
dvaja členovia výboru ešte na rokovaní 9. mája 2019 vyhlásili, že sa vzdávajú členstvo vo výbore, aby 
mohol byť zvolený nový výbor, ktorý by mohol pokračovať v práci komisie. Vzhľadom na to, že sa 
nepodarilo nájsť kandidáta na predsedu, resp. predseníčku komisie a členov výboru, v roku 2019 sa 
zasadnutie členov komisie neuskutočnilo.  
 
V reakcii na túto situáciu sa tajomník komisie i členka výboru – v súlade s avizovaným zámerom – 
vzdali svojich funkcií a v zmysle stanov im 20. decembra 2019 zaniklo členstvo vo výbore komisie. 
Od 21. decembra 2019 nemá komisia riadne zvolený výbor, e-mailovú schránku komisie spravuje 
Daniel Hupko ako bývalý tajomník komisie, u neho je uložená i písomná agenda týkajúca sa činnosti 
komisie od jej založenia.  
 
Členská základňa komisie: 
Komisia má k 31. decembru 2019 13 členov: 
PhDr. Jan Dolák, Ph.D.     Katedra etnológie a muzeológie FiF UK, Bratislava 
PhDr. Daniel Hupko, PhD.    Múzeum mesta Bratislavy 
Mgr. Marta Janovíčková     Múzeum mesta Bratislavy 
Mgr. Gabriela Kochanová    SNM-Muzeologický kabinet, Bratislava 
Mgr. Robert Gregor Maretta, PhD.   Archív Slovenského národného múzea, Bratislava 
Mgr. Viera Jurková     VHÚ – Vojenské historické múzeum, Piešťany 
Mgr. Františka Marcinová, PhD.   Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 
Mgr. Diana Miškovičová Kmeťová   SNM-Múzeum Bojnice 
Mgr. Katarína Nádaská, PhD.     Východoslovenská galéria v Košiciach 
Mgr. Barbora Nosková     SNM-Muzeologický kabinet, Bratislava 



Mgr. Andrea Slaná, PhD.     Považské múzeum v Žiline 
Mgr. Zuzana Šullová      Slovenské technické múzeum, Košice 
Mgr. Soňa Šváčová, PhD.    ŠVK-Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 
 
Sumarizácia:      noví členovia v roku 2019: 3 

zánik členstva v roku 2019: 1 
    
Činnosť komisie v roku 2019: 
Jedinou aktivitou komisie bolo v roku 2019 usporiadanie 2. ročníka vedeckej konferencie 
Museologica literaria 2019 v dňoch 4. a 5. júna 2019 na pôde ŠVK-Literárneho a hudobného múzea 
v Banskej Bystrici, ktoré bolo spoluorganizátorom konferencie. Dvojdňový program konferencie 
tvorilo 20 referátov v dvoch tematických blokoch a zúčastnilo sa jej celkom 40 účastníkov. Na 
konferencii odzneli i príspevky od českých kolegov: pracovníkov Památníku národního písemnictví 
v Prahe a Moravského zemského muzea v Brne. Hlavným partnerom konferencie bol Fond na 
podporu umenia. V roku 2020 sa plánuje vydanie recenzovaného zborníka z tejto konferencie, ktoré 
však už odborne i organizačne zastrešuje novovzniknutá Literárna a hudobná komisia Zväzu múzeí na 
Slovensku, ktorá bude od nasledujúceho ročníka (2021) hlavným organizátorom a garantom tejto 
konferencie.  
 
Vzhľadom na zmeny vo výbore komisie sa iné aktivity v roku 2019 neuskutočnili.  
 
V Bratislave 22. júna 2020.  
 
Za komisiu vypracoval PhDr. Daniel Hupko, PhD., člen komisie. 
 
 
 
 


