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Zápisnica z Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

Zápis 15.07.2020 10.00 
Kinosála Múzea SNP v Banskej 

Bystrici  

 

Program 
1. Otvorenie 

2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií (návrhovej, volebnej a mandátovej), zapisovateľa a dvoch 

overovateľov, schválenie programu VZ 

3. Správa volebnej a mandátovej komisie o účasti a počte mandátov na VZ ZMS 

4. Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 30. VZ 

5. Správa o hospodárení ZMS za rok 2019 

6. Správa Revíznej komisie ZMS 

7. Predstavenie kandidátov do orgánov ZMS  

8. Voľby Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS  

9. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 31. Valného zhromaždenia 

10. Návrh na úpravu členského príspevku  

11. Diskusia 

12. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov ZMS 

13. Voľba predsedu ZMS, voľba predsedu Revíznej komisie ZMS  

14. Prestávka 

15. Odovzdávanie ocenení ZMS  

16. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS 

17. Uznesenie z 30. VZ ZMS 

18. Záver 

Body programu 

Ad 1. Otvorenie  
Predsedníčka ZMS I. Kaczarová privítala prítomných na 30. VZ ZMS v mene Predstavenstva ZMS (ďalej iba P ZMS). 

Pripomenula, že na jar v roku 1990 bol založený ZMS. Konanie slávnostného 30. VZ ZMS, ktoré sa malo konať 1. apríla 2020 

v Zlatých Moravciach bolo z dôvodu pandémie COVID-19 zrušené. Zdôraznila, že vzhľadom na pretrvávajúce preventívne 

opatrenia proti COVID - 19 je toto stretnutie iba pracovné. Poprosila prítomných o dodržiavanie opatrení. Následne 

odovzdala slovo podpredsedovi ZMS D. Hupkovi, ktorý bol poverený vedením rokovania.  

 

Ad 2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií, overovateľov, 

schválenie programu VZ 
DISKUSIA  D. Hupko predstavil návrhy na pracovné predsedníctvo v zložení D. Hupko, I. Kaczarová a F. Marcinová, 
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pričom predsedajúcim zhromaždenia bude D. Hupko. Členov volebnej a mandátovej komisie v zložení: H. 

Ferencová, I. Géczyová, J. Csütörtöky a návrhovej komisie v zložení: O. Bodorová, M. Škodová a P. Lackanič. 

Zapisovateľkou bude F. Marcinová. Overovateľmi budú M. Majerník a P. Takáč. Za skrutátorov boli zvolené 

M. Tomová a Ž. Šípková.  

ZÁVER Všetky návrhy boli jednohlasne schválené.  

 

Ad 3. Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS 

DISKUSIA 

Predsedníčka mandátovej komisie H. Ferencová oznámila prítomným, že zo 71 členských múzeí sú prítomní 

zástupcovia 36 múzeí. Zo 164 mandátov bolo  prítomných 92, čím konštatovala, že valné zhromaždenie je 

uznášaniaschopné. 

ZÁVER 

D. Hupko vyzval prítomných o hlasovanie za program 30. VZ ZMS a odhlasovanie pracovného 

predsedníctva, komisií a overovateľov.  

za: 92 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 

Ad 4. Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 29. VZ 

DISKUSIA 

Predsedníčka ZMS I. Kaczarová stručne predniesla správu o činnosti ZMS od 29. VZ ZMS.  

Správu viď: zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/30.VZ-ZMS-converted.pdf. Správy o činnosti komisií ZMS 

neboli prednesené sú dostupné na http://zms.sk/programove-materialy/30-valne-zhromazdenie-zms-15-

07-2020/ .  V závere poďakovala všetkým členom Predstavenstva ZMS.  

   

Ad 5. Správa o hospodárení ZMS za rok 2019 

DISKUSIA 
Správu o hospodárení ZMS stručne predniesla I. Géczyová. Správu o hospodárení ZMS viď: 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_o_hospodareni_ZMS_rok_2019.pdf 

   

Ad 6. Správa Revíznej komisie  

DISKUSIA  
Správu revíznej komisie stručne predniesla I. Géczyová. Správu revíznej komisie viď: http://zms.sk/wp-

content/uploads/2020/07/Sprava_RK_2020_DEF.pdf  

 

Ad 7. Predstavenie kandidátov do orgánov ZMS 
DISKUSIA  D. Hupko predstavil jednotlivých kandidátov na členov Predstavenstva ZMS.  

ZÁVER 

Na základe návrhov z pléna boli do zoznamu kandidátov na členov Predstavenstva ZMS doplnení: 

16. Martin Hoferka zo Záhorského múzea v Skalici. Na členov Revíznej komisie nebol z pléna navrhnutý 

nikto. Na základe rozsiahlej diskusie o nesúlade podaného návrhu na člena P ZMS zo strany P ZMS 

a vedenia Východoslovenského múzea v Košiciach bola kandidátka U. Ambrušová vyradená zo zoznamu 

kandidátov na členov P ZMS. ZMS je profesným združením múzeí, jednotliví kandidáti P ZMS zastupujú 

členov ZMS, ktorými sú múzea, z toho dôvodu nie je možné, aby bola kandidátom na členstvo v P ZMS 

osoba bez priamej podpory štatutárneho zástupcu člena, t. j. múzea, ktorého je zamestnancom.  

file:///C:/Users/Uzivatel/Documents/ZMS/2019/VZ%20ZMS/zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/30.VZ-ZMS-converted.pdf
http://zms.sk/programove-materialy/30-valne-zhromazdenie-zms-15-07-2020/
http://zms.sk/programove-materialy/30-valne-zhromazdenie-zms-15-07-2020/
http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_o_hospodareni_ZMS_rok_2019.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_RK_2020_DEF.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_RK_2020_DEF.pdf
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Ad 8. Voľby Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS 

ZÁVER 
Po krátkej inštruktáži o spôsobe voľby členov orgánov ZMS a po úprave hlasovacích lístkov sa uskutočnili 

voľby členov Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS. 

 

Ad 9. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 30. Valného 

zhromaždenia 

DISKUSIA 

Podpredseda ZMS D. Hupko predniesol Rámcový program činnosti ZMS a návrh rozpočtu. Rámcový 

program činnosti ZMS viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/RP-do-31.-VZ_def.pdf. Návrh 

rozpočtu viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Rozpocet_ZMS_rok_2020_DEF-1.pdf. 

 

Ad 10. Návrh na úpravu členského príspevku ZMS 

DISKUSIA 

Predsedníčka ZMS I. Kaczarová predniesla návrh na úpravu členského príspevku. V rámci Stretnutia 

riaditeľov členských múzeí 19.11.2019 prítomní riaditelia súhlasili so zvýšením členského príspevku ZMS na 

výšku 10,- €. Členský príspevok má byť zvýšený predovšetkým z dôvodu naplnenia finančných prostriedkov 

pre realizáciu plateného miesta manažéra ZMS, ale aj zvýšených nákladov samotného ZMS.   

G. Podušelová v mene generálneho riaditeľa SNM B. Panisa informovala prítomných, že hoci SNM súhlasí 

so zvýšením členského príspevku, v súčasnej situácii nie je schopné splniť zvýšenie platby, vzhľadom na 

výrazný pokles príjmov spôsobených pandémiou COVID-19. Odporúčala odložiť hlasovanie za zvýšenie 

členského príspevku na neskoršie obdobie, kedy sa už predpokladá stabilizácia finančnej situácie.  

R. Polák z Východoslovenského múzea v Košiciach sa pripojil k tejto iniciatíve odložiť hlasovanie za zvýšenie 

členského príspevku na obdobie stabilizácie finančnej situácie.  

M. Hrubala z Malokarpatského múzea v Pezinku predostrel opačný postoj. Podľa jeho názoru pokiaľ 

neprijme ZMS honorovaného manažéra/sekretára nebude možný posun organizácia, vzhľadom na 

dobrovoľnú bázu činnosti vedenia ZMS. Pripomenul, že otázka honorovaného manažéra sa v kruhoch ZMS 

objavuje už niekoľko rokov a je potrebné túto situáciu vyriešiť. 

G. Podušelová odporúčala oslovenie MK SR o finančnú podporu priamo na honorovaného zamestnanca 

ZMS podobne ako je to v Českej republike.  

D. Hupko upozornil, že pri súčasnej právnej úprave nie je možná takáto podpora od MK SR:  

S. Mičev pripomenul, že ZMS sa niekoľkokrát pokúšalo o takúto pomoc od MK SR, no žiadosť sa nestretla 

s podporou. Múzeum SNP podporuje zvýšenie členského príspevku vzhľadom aj na súčasnú situáciu. 

Nepodporenie tejto iniciatívy môže viesť k opätovnej stagnácii ZMS.  

P. Hyross sa taktiež pridal k podpore návrhu na zvýšenie členského príspevku.  

G. Podušelová upozornila na skutočnosť, že klesá záujem členských múzeí o činnosť ZMS a nepredpokladá 

zvýšenie záujmu o činnosť so zamestnaním honorovaného manažéra.  

I. Kaczarová opätovne pripomenula, že zvýšenie členského sa netýka iba finančného zabezpečenia 

honorovaného miesta manažéra, ale aj zvýšených nákladov na samotnú činnosť ZMS.  

ZÁVER  

Na základe diskusie D. Hupko vyzval prítomných k osobitnému hlasovaniu za zvýšenie členského príspevku. 

Vzhľadom na to, že pri prvom hlasovaní o zvýšení členského príspevku vznikla pochybnosť o počte 

delegátov v sále, bolo na návrh predsedajúceho hlasovanie zopakované. Pri druhom hlasovaní bol zistený 

počet prítomných delegátov: v sále sa v okamihu hlasovania nachádzalo 81 delegátov. 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/RP-do-31.-VZ_def.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Rozpocet_ZMS_rok_2020_DEF-1.pdf
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za: 56 proti: 13 zdržal sa: 12 

D. Hupko konštatoval schválenie zvýšenia členského príspevku na výšku 10,- € na jedného zamestnanca. 

Členský príspevok bude platný od 1.1.2021.  

 

Ad 11. Diskusia 

DISKUSIA 

Keďže pomerne obsiahla diskusia bola vedená pri zvýšení členského príspevku, do samotnej diskusie bol 

prihlásený iba jeden mailový diskusný príspevok.  

M. Žák z SNM - Hudobné múzeum Kaštieľ Dolná Krúpa upozornil na rozsiahlu problematiku inventarizácie 

a ochrany drevín v parkoch, ktoré sú v správe múzeí. Ochrana drevín je finančne náročná. Z tohto dôvodu  

M. Žák požaduje vytvorenie grantového systému, ktorý by obsiahol spomínanú inventarizáciu a ochranu 

drevín.  

Na spomínaný podnes nereagoval nikto z prítomných delegátov.  

Tvorba takého grantového systému v rámci ZMS vzhľadom na finančné možnosti ZMS nie je realizovateľná. 

ZMS môže iniciovať zapojenie spomínanej ochrany do grantových systémov MK SR alebo FPU, či FPKNM.  

V rámci ďalšej diskusie boli predstavené možnosti o prevzatie publikácií vydaných komisiami ZMS, ako aj 

členskými múzeami.  

 

Ad 12. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov 

ZMS  

DISKUSIA 

H. Ferencová predniesla správu volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do 

orgánov ZMS. Volebná a mandátová komisia skontrolovala platnosť odovzdaných 

hlasovacích lístkov na voľbu členov Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS a hlasy 

opakovane prepočítala. 

V prípade volieb členov Predstavenstva ZMS bolo odovzdaných 92 hlasovacích lístkov, 

z toho 92 platných.  

V prípade volieb členov Revíznej komisie ZMS bolo odovzdaných 92  hlasovacích lístkov, 

z toho všetkých 74 platných. 

ZÁVER 

Do Predstavenstva ZMS boli zvolení títo kandidáti: 

Meno - počet hlasov  

1. Š. Engel - 71 

2. M. Majerník - 64 

3. A. Daneková - 51 

4. R. G. Maretta - 45 

5. M. Hoferka - 44 

6. I. Baláž - 40 

7. I. Solár - 36 

8. A. Botoš - 35 

Do Revíznej komisie ZMS boli zvolení títo kandidáti: 

Meno - počet hlasov 

1. P. Hyross - 52 

2. I. Kaczarová - 50 

Kompletné poradie všetkých kandidátov je uvedené v Správe volebnej a mandátovej komisie o výsledku 
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volieb členov Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku a členov Revíznej komisie Zväzu múzeí na 

Slovensku. Správu viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_Voleb_komisie_1KOLO_WEB-

3.pdf 

 

Ad 13. Voľba predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS 

ZÁVER 

D. Hupko predstavil kandidátov na Predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS. Vyzval prítomných 

o doplnenie návrhov z pléna.  

R. Polák navrhol za predsedu ZMS S. Mičeva z Múzea SNP v Banskej Bystrici (poradové číslo 3).  

Do kandidátky na predsedu Revíznej komisie ZMS nebol navrhnutý žiaden kandidát z pléna.  

Po krátkej inštruktáži o spôsobe voľby predsedu ZMS a po doplnení hlasovacích lístkov o kandidátov 

navrhnutých z pléna sa uskutočnila voľba predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS. 

 

Ad 14. Prestávka 

 

Ad 15. Odovzdanie ocenení ZMS  

DISKUSIA 

Š. Engel predstavil ocenených zlatou medailou ZMS, pamätnou medailou ZMS a pamätným listom ZMS. 

Ocenenia odovzdávala predsedníčka ZMS I. Kaczarová, podpredseda ZMS D. Hupko a členka 

predstavenstva L. Jaďuďová.  

Zoznam odovzdaných ocenení viď: 

 http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/OCENEN%C3%8D_ZMS_2020.pdf 

 

Ad 16. Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb predsedu 

ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS  

DISKUSIA 

H. Ferencová predniesla správu volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb predsedu ZMS 

a predsedu Revíznej komisie ZMS. Volebná a mandátová komisia skontrolovala platnosť odovzdaných 

hlasovacích lístkov na voľbu predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS a hlasy opakovane 

prepočítala. 

V prípade volieb predsedu ZMS bolo odovzdaných 91 hlasovacích lístkov, z toho 91 platných.  

V prípade volieb predsedu Revíznej komisie ZMS bolo odovzdaných 90 hlasovacích lístkov, z toho 89 

platných. 

ZÁVER 

Za predsedníčku ZMS bola zvolená Mgr. Františka Marcinová, PhD.  s počtom hlasov 58 . 

Za predsedníčku Revíznej komisie ZMS bola zvolená Mgr. Ivica Krištofová s počtom hlasov 89. 

Kompletné poradie všetkých kandidátov je uvedené v Správa volebnej a mandátovej komisie o 

výsledku volieb predsedu Zväzu múzeí na Slovensku a predsedu Revíznej komisie Zväzu múzeí na 

Slovensku. Správu viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_Voleb_komisie_2KOLO_WEB-

2.pdf 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_Voleb_komisie_1KOLO_WEB-3.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_Voleb_komisie_1KOLO_WEB-3.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/OCENEN%C3%8D_ZMS_2020.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_Voleb_komisie_2KOLO_WEB-2.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/Sprava_Voleb_komisie_2KOLO_WEB-2.pdf
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Ad 17. Uznesenie z 30. VZ ZMS  
DISKUSIA Predsedníčka návrhovej komisie O. Bodorová predniesla uznesenie z 30 VZ ZMS.  

ZÁVER 

Uznesenie bolo následne schválené, a to:  

za:  71 proti: 0 zdržal sa:  0 

D. Hupko informoval prítomných zástupcov múzeí o prijatí navrhovaného uznesenia z 30. VZ ZMS.  

Uznesenie je dostupné na: http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/30-VZ-ZMS-2020_upr.-.pdf 

 

Ad 14. Záver 

DISKUSIA 

D. Hupko poďakoval SNP za poskytnutie priestoru pre uskutočnenie VZ ZMS.  

I. Kaczarová poďakovala všetkých účastníkov 30. VZ ZMS, poďakovala za hodnotnú prácu v oblasti kultúry 

a najmä v rozvoji kultúry, ako za plodnú diskusiu v rámci VZ ZMS Zároveň I. Kaczarová vyzvala prítomných 

zástupcov múzeí na spolupráci v rámci činnosti ZMS a podporu nového P ZMS. V závere vyzvala 

novozvolenú predsedníčku ZMS o príhovor.  

F. Marcinová poďakovala prítomným za vyjadrenú podporu a dôveru. Zablahoželala zvoleným členom 

nového P ZMS. Požiadala prítomných o spoluprácu pri činnosti ZMS.  

 

V Starej Ľubovni, dňa 16.07.2020 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Františka Marcinová, PhD.   

ZÁPIS SCHVÁLIL 

Ing. Marián Majerník  

Ing. Pavol Takáč   

 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2020/07/30-VZ-ZMS-2020_upr.-.pdf

