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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis 09.07.2020 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, F. Marcinová, M. Majerník, H. Ferencová, U. Ambrušová, 
L. Jaďuďová 
O. Bodorová,  
-- 
 
I. Géczyová, I. Krištofová, P. Hyross 
 
Ž. Šípková, M.Štefániková 
 
---  
 
 

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 a zároveň ospravedlnila neprítomných členov P 

ZMS. Pozdravila všetkých členov na poslednom zasadnutí P ZMS v tomto zložení, keďže 15. júla 2020 sa bude voliť nové 

predstavenstvo.  

 

Ad 2. Agenda ZMS  

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

ZÁVER 

F. Marcinová informovala o komunikácii s poľskými i českými zástupcami múzeí v prírode. Českí  kolegovia 

súhlasia s podpisom memoranda v stanovenom termíne. Očakáva sa ešte schválenie poľskými kolegami, ktorí 

dátum predbežne odsúhlasili, no doposiaľ oficiálne nepotvrdili.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Komunikácia s českými a poľskými partnermi ohľadom podpisu 

Memoranda  
F. Marcinová  priebežne  

Príprava podpisu Memoranda F. Marcinová  31.09.-01.10.2020 

   



 

2 

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS 

ZÁVER 

I. Kaczarová informovala o rozhovore so zástupcami Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, ktorí ešte nemajú 

informácie o termíne otvárania obálok nominácií ani o slávnostnom vyhlásení. Odporučili písomne osloviť Sekciu 

kultúrneho dedičstva so žiadosťou o oznámenie termínu. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie žiadosti o oficiálne stanovisko k súťaži múzeum roka  P ZMS  čo najskôr  

Zaslanie listu MK SR  P ZMS  v riešení 

 

Úloha 9/2018 Spolupráca s maďarskými múzeami U. Ambrušová 

ZÁVER  

U. Ambrušová informovala, že na základe rozhovoru so zástupcami maďarských múzeí je memorandum 

o spolupráci v platnosti. Od zaslania prekladu memoranda o spolupráci neprišla zo stany maďarských kolegov 

žiadna správa.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Informovať sa o doručení prekladu memoranda  U. Ambrušová čo najskôr  

Zaslanie listu s požiadavkou na pokračovanie spolupráce  P ZMS  po VZ ZMS  

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel 

ZÁVER  Š. Engel informoval, že pokračujú práce na novom webovom sídle. V súčasnosti sú zapracovávané všetky 

pripomienky. Ž. Šípková zaktualizovala zoznam členským múzeí a ich kontaktov. Ďalšie zmeny sú v riešení.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Tvorba novej verzie webového sídla ZMS  L. Nagy , Š.Engel v riešení 

 

Úloha 16/2019 Festival múzeí 2020 P ZMS  

ZÁVER  

Na základe rozhovoru s riaditeľom Považského múzea v Žiline, P. Jureckým, oznámila I. Kaczarová, že Festival 

múzeí v roku 2021 sa bude konať v Žiline. Riaditeľ múzea s realizáciou Festivalu múzeí súhlasil. Š. Engel ponúkol 

alternatívu konania Festivalu múzeí v roku 2021 vo Svätom Antone. Členovia P ZMS sa zhodli, že v prípade, že sa 

Festival múzeí uskutoční v roku 2021 v Žiline v roku 2022 by sa mohol konať vo Svätom Antone.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Festival múzeí 2021 Považské múzeum v Žiline  jún 2021 

 

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

pokračovanie v roku 2020 
P ZMS  

ZÁVER  Na základe rozhovoru s grafikom predošlých dielov publikácie Múzeum v čase informovala členov P ZMS, že nie 

je možné zadať grafické práce na tejto publikácii inému grafikovi, pretože tento dizajn je jeho autorským 
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dielom. Je však možné zadanie tlače inému dodávateľovi. I. Géczyová upozornila, že kvalita tlače napriek 

zadaniu presných parametrov nemusí byť rovnaká, pričom spomínaný grafik si  pri súčasnom zadaní sám 

odkontroluje výsledok tlače. I. Kaczarová odporučila ponechanie grafiky aj tlače súčasnému dodávateľovi 

z dôvodu zachovania súčasnej kvality publikácie. L. Jaďuďová upozornila na výšku plánovaného 

spolufinancovania v hodnote 200,00 €, ktorá môže byť pre niektoré múzeá v súčasnosti privysoká. D. Hupko 

navrhol, aby veľkou časťou podporil spolufinancovanie tejto publikácie ZMS. Vzhľadom na súčasný stav financií 

ZMS sa členovia zhodli na spolufinancovaní vydania publikácie vo výške 2 000,00 €. Zvyšné financie budú 

potrebné od členských múzeí, ktoré sa zapojili do projektu.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

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

Oslovenie zapojených múzeí ohľadom finančnej spoluúčasti  I. Géczyová  čo najskôr  

Podpísanie zmluvy o spolupráci so zapojenými múzeami  ZMS  
po schválení finančnej 
spoluúčasti 

 

Úloha 20/2019 Projekty FPU na rok 2020 P ZMS  
ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Realizácia projektov  komisie ZMS  v trvaní  

 

Úloha 21/2019 
Pracovná skupina k prepracovaniu Štandardov 

múzejných činností  
L. Jaďuďová 

ZÁVER  

L. Jaďuďová potvrdila informácie z ostatného zasadnutia P ZMS o zložení pracovnej skupiny. Zároveň 

informovala, že doposiaľ sa pracovná skupina nestretla. Stretnutie by sa malo uskutočniť ešte v letných 

mesiacoch.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Riešenie otázky Štandardov múzejných činností L. Jaďuďová v trvaní 

Zaslanie pripomienok prírodovednej komisie ZMS  Š. Engel  2. polrok 2020  

 

Úloha 2/2020 Otázka daňového zaťaženia múzeí  P ZMS  

ZÁVER  Š. Engel predstavil dotazník, ktorý bol vytvorený v spolupráci s členskými múzeami, ktoré majú najväčšie 

ťažkosti s daňovým zaťažením. Po pripomienkovaní členmi P ZMS bude zaslaný členským múzeám ZMS. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie dotazníka členským múzeám  Š. Engel  po VZ ZMS  

Vyhodnotenie dotazníka  P ZMS  po spätnom zaslaní 

Zaslanie návrhu na riešenie otázky daňového zaťaženia múzeí  P ZMS  do 31.08.2020 
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Úloha 5/2020 Noc múzeí 2020 P ZMS  
ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

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

 

Úloha 6/2020 Nominácie členov komisií FPU  ZMS  
ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Oslovenie FPU ohľadom nových nominácií členovi komisií FPU I. Kaczarová  priebežne 

   

Úloha 10/2020 Riešenie otázky CITES v múzeách  PK ZMS  
ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie zápisu z rokovania s MŽP členským múzeám  Š. Engel  
po obdŕžaní zápisu od PK 

ZMS  

 

Úloha 11/2020 Dotazník- dopady pandémie COVID-19 na múzeá P ZMS  

ZÁVER  I. Géczyová predstavila vytvorený dotazník v programe survio. Po pripomienkovaní členmi P ZMS bude dotazník 

zaslaný všetkým múzeám na Slovensku.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie pripomienok k dotazníku dopadov pandémie členovia P ZMS  do 13.07.2020 

Zaslanie dotazníka múzeám na Slovensku  Ž. Šípková, I. Géczyová  do 17.07.2020 

Vyplnenie dotazníka  múzeá na Slovensku  do 31.07.2020 

Vyhodnotenie dotazníka  P ZMS  do 31.08.2020 

 

Ad 3. Príprava VZ ZMS 

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

ZÁVER  

Na základe rozhodnutia z predchádzajúceho P ZMS, sa 30 valné zhromaždenie ZMS bude konať 15. júla 2020 

v Banskej Bystrici. Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie COVID -19 odporúča P ZMS skrátiť pracovné 

rokovanie na čo najkratšiu dobu. Predstavenstvo listom osloví všetkých členov a požiada ich o obozretnosť 

a vyslanie iba nevyhnutného počtu delegátov. VZ ZMS sa musí uskutočniť pri dodržaní všetkých podmienok 

stanovených Úradom verejného zdravotníctva. Vzhľadom na obmedzený priestor by mal byť počet delegátov 

zredukovaný na nevyhnutný počet s dodržaním prestávok na vyvetranie a hygienických pokynov (dezinfekcia 

rúk, vstup iba s rúškom).  

Členovia P ZMS sa zhodli, že správy o činnosti a rámcový plán budú predstavené iba v stručnom znení. Správy 
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komisií nebudú vôbec prednesené. Všetky potrebné úkony sa majú skrátiť. Všetky dokumenty budú dostupné 

na webovej stránke  ZMS, kde si ich členovia môžu podrobne naštudovať.  

Organizačné zabezpečenie VZ vypracuje Š. Engel.  

Počas VZ ZMS budú udelené:  

 zlatá medaila - 1 ks  

 pamätná medaila ZMS - 3 ks  

 pamätný list  ZMS - 13 ks  

I. Kaczarová predstavila aj návrhy na členov P ZMS, Predsedu ZMS, členov Revíznej komisie a predsedu revíznej 

komisie ZMS. P ZMS navrhlo do jednotlivých orgánov ďalších členov a to:  

Predsedníčka ZMS - L. Jaďuďová  

Predsedníčka Revíznej komisie - I. Krištofová 

Členka Revíznej komisie - J. Selecká, P. Ragulová.  

Ďalší  kandidáti do predstavenstva môžu byť navrhnutí aj z pléna priamo na VZ ZMS.  

P ZMS berie na vedomie, že konanie VZ ZMS môže byť v priebehu týždňa zrušené vzhľadom na vývoj situácie 

v  súvislosti s pandémiou COVID- 19  a odporúčaním Krízového štábu SR.  

P. Hyross odporučil, aby sa nové vedenie ZMS zaoberalo riešením krízových situácií. Odporučil úpravu 

stanov, organizačného a rokovacieho poriadku s dôrazom na konanie zasadnutí P ZMS a VZ ZMS v online 

priestore alebo inou formou. Zároveň odporučil zakotviť do stanov alebo organizačného a rokovacieho poriadku 

záväznosť účasti vedenia múzeí (alebo nimi splnomocnených osôb) na valnom zhromaždení vzhľadom na 

prijímanie závažných opatrení zasahujúcich do finančných a organizačných záležitostí múzeí a výrazne 

ovplyvňujúcich ďalšie fungovanie ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava správy o činností ZMS za rok 2019  P ZMS  do 15.07.2020 

Príprava správy o hospodárení ZMS za rok 2019  Revízna komisia ZMS  do 15.07.2020 

Zaslanie pozvánky na 30. VZ ZMS pre ocenených  Š. Engel  13.07.2020 

Zaslanie informačného listu o konaní 30. VZ ZMS  Ž. Šípková  13.07.2020 

Zverejnenie ocenených na webovom sídle ZMS  P ZMS  do 15.07.2020 

Zverejnenie podkladov k VZ ZMS  P ZMS  do 15.07.2020 

30. valné zhromaždenie - pracovná časť  P ZMS  15.07.2020 

30. valné zhromaždenie - slávnostná časť (podľa pandemickej 

situácie)  
P ZMS  2.polrok2020  

Úprava stanov a organizačného a rokovacieho poriadku s reakciou 

na krízové situácie  
Nové P ZMS  

vo funkčnom období nového 

P ZMS  

Zapracovanie povinnosti vedení múzeí alebo nimi splnomocnených 

osôb na VZ ZMS  
Nové P ZMS  

vo funkčnom období nového 

P ZMS  
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Ad 4. Rôzne 

Úloha 12/2020 Litovské múzeum v Ružomberku  P ZMS  
DISKUSIA P ZMS dostalo žiadosť Liptovského múzea v Ružomberku o opätovné prijatie múzea za člena ZMS.  

ZÁVER 

Predsedníčka ZMS I. Kaczarová dala hlasovanie za prijatie Liptovského múzea v Ružomberku za člena ZMS.  

za:  8 proti: 0  zdržal sa: 0  

VZ ZMS sa môžu zástupcovia Liptovského múzea v Ružomberka zúčastniť ako hostia.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie informácie o prijatí za člena a zmluvy Ž. Šípková  15.07.2020 

 

V bode rôzne boli členovia P ZMS informovaní o:  

 PhDr. Gabriel Viszlay poverený riadením Odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja oslovil ZMS 

ohľadom spolupráce s Košickým samosprávnym krajom a ponúkol pomoc pri spolupráci s maďarskými kolegami.  

 Múzeum SNP dodatočne poslalo návrh na udelenie ceny Z.Z. Stránskeho. Vzhľadom na nedodržanie termínu a nesprávne 

časové údaje bolo múzeu odporučené opätovné zaslanie nominácie na rok 2021. 

 Ž. Šípková požiadala o prednesenie informácie na valnom zhromaždení, o tom, že členské múzea majú právo okrem 

počtu im pridelených preukazov zakúpiť si ďalšie, pre všetkých pracovníkov múzea.  

 

V Starej Ľubovni, dňa 10.07.2020 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Iveta Kaczarová  

 


