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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis 30. 07. 2020 10.00 Múzeum SNP, Banská Bystrica 

 

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

Františka Marcinová, Štefan Engel, Marián Majerník, Robert Gregor Maretta, 
Martin Hoferka, Ivan Baláž, Andrej Solár, Adriana Daneková 
 
Alexander Botoš 
 
 
 
Iveta Kaczarová 
 
Želmíra Šípková 
 
................. 
 
................. 

Program 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Voľba podpredsedu, tajomníka a zapisovateľa P ZMS 

3. Agenda ZMS 

4. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Stretnutie Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej P ZMS) sa konalo v súlade s nariadeniami 
ohľadne dodržiavania hygienických opatrení zavedených proti šíreniu ochorenia COVID 19. Zasadnutie 
otvorila predsedníčka ZMS Mgr. Františka Marcinová, PhD. a privítala prítomných členov. Zároveň 
ospravedlnila neprítomných členov P ZMS. Odovzdala slovo bývalej predsedníčke ZMS Mgr. Ivete 
Kaczarovej, členke novej Revíznej komisie. Tá zhrnula činnosť bývalého predstavenstva s dôrazom na 
úlohy, ktorých plnenie trvá a popriala veľa úspechov novozvolenému predstavenstvu. Predsedníčka 
vyzvala nových členov P ZMS, aby stručne charakterizovali svoju profesijnú profiláciu a vízie v činnosti ZMS. 

 

Ad 2. Voľba  podpredsedu, tajomníka a zapisovateľa P ZMS 

PRIEBEH 

Na základe bodu č. 2 článku VII. Stanov ZMS boli prítomní členovia P ZMS vyzvaní k voľbe 
podpredsedu, tajomníka a zapisovateľa P ZMS podľa návrhu predsedníčky ZMS. Na post 
podpredsedu bol navrhnutý Marián Majerník, tajomníka Štefan Engel a zapisovateľa Adriana 
Daneková, ktorí návrh prijali. 
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VÝSLEDKY 

VOLIEB 

Na základe volieb bol na post podpredsedu P ZMS zvolený Marián Majerník.  
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

 
Na post tajomníka bol zvolený Štefan Engel.  

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

 
Na post zapisovateľa bola zvolená Adriana Daneková.  

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 
 

   

Ad 3 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 členovia súhlasia s podpisom memoranda v stanovenom termíne. Očakáva sa ešte 
schválenie poľskými kolegami, ktorý 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 
v závislosti od situácie 
súvisiacej s ochorením 
COVID 19  

  

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS 

ZÁVER . Kaczarová informovala o rokovaniach so zástupcami Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Kontaktovať zástupcov Sekcie kultúrneho dedičstva 
ohľadne upresnenia dátumu vyhlásenia súťaže 

F. Marcinová  čo najskôr 

   

Úloha 9/2018 Spolupráca s maďarskými múzeami P ZMS 

ZÁVER  

Na základe ostatných informácií od maďarských kolegov je memorandum o spolupráci stále 
v platnosti. F. Marcinová informovala nových členov P ZMS, že konferencie ÚMP by sa mali 
zúčastniť aj zástupcovia maďarských múzeí. Zároveň zdôraznila poskytnutú pomoc z 
Košického samosprávneho kraja pri spolupráci s maďarskými kolegami. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Informovať sa o doručení prekladu memoranda  F. Marcinová čo najskôr  
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Zaslanie listu s požiadavkou na pokračovanie spolupráce  P ZMS  čo najskôr  

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel 

ZÁVER  

Na prevádzke webového sídla pracuje p. Nagy, ktorý pokračuje na zapracovaní pripomienok. 
F. Marcinová sa v tejto súvislosti informovala v akom stave je aktualizácia webového sídla 
a zároveň navrhla zapracovať kalendárium, v rámci ktorého by boli aktualizované a 
zverejňované prezentačné aktivity jednotlivých múzeí. Ďalším návrhom bola možnosť 
zverejňovania ponúk pracovných miest a zverejňovanie vyhlasovania výberových konaní. 
Dôležité je čo najskôr oboznámiť členov P ZMS so súčasnou podobou webového sídla so 
zapracovanými pripomienkami a návrhmi. Tí sa majú k jeho podobe čo najskôr vyjadriť. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Oboznámiť členov P ZMS s aktualizáciami webového 
sídla  

L. Nagy  
Š. Engel 

čo najskôr 

 

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  

v riešení 

 

Úloha 18/2019 
Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu – 
pokračovanie v roku 2020 

P ZMS  

ZÁVER  
P. I. Géczyová bola oslovená, či bude naďalej koordinátorkou a zodpovednou osobou pri 
plnení tejto úlohy, s čím súhlasila. Na základe predchádzajúceho jednania P ZMS v tejto veci 
je potrebné v čo najkratšom čase vypracovať finančný rozpočet. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Projekt Múzeum v čase, čas v múzeu v roku 2020  I. Géczyová v riešení 

Oslovenie zapojených múzeí ohľadom finančnej 
spoluúčasti  

I. Géczyová  čo najskôr  

Podpísanie zmluvy o spolupráci so zapojenými múzeami   ZMS  
po schválení finančnej 
spoluúčasti 
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Úloha 20/2019 Projekty FPU na rok 2020 P ZMS  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Rozposlanie projektov  ZMS členom P ZMS s cieľom 
oboznámenia sa s fungovaním projektov v rámci ZMS  

F. Marcinová  
do najbližšieho 
zasadnutia P ZMS 

Realizácia projektov  komisie ZMS  v trvaní 

 

Úloha 21/2019 
Pracovná skupina k prepracovaniu 
Štandardov múzejných činností  

R. G. Maretta, 
M. Hoferka  

ZÁVER  

P ZMS osloví L. Jaďuďovú, či bude aj naďalej koordinátorkou a zodpovednou osobou 
vo veciach plnenia tejto úlohy. Z poverenia P ZMS sa členmi pracovnej skupiny sa stanú M. 
Hoferka a R. G. Maretta. P ZMS bude iniciovať stretnutie s členmi pracovnej skupiny 
za účelom oboznámenia sa s aktuálnymi aktivitami pracovnej skupiny a jej plánmi. 
Pripomienky prírodovednej komisie ZMS boli pracovnej skupine poslané. I. Kaczarová 

informovala, že Muzeologický kabinet SNM prisľúbil súčinnosť pri činnostiach týkajúcich 

sa Štandardov. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Riešenie otázky Štandardov múzejných činností Pracovná skupina  v trvaní 

 

Úloha 2/2020 Otázka daňového zaťaženia múzeí  P ZMS  

ZÁVER  

Š. Engel informoval o problematike daňového zaťaženia múzejných inštitúcií a vytvorenom 

dotazníku, vďaka ktorému by mala byť zmapovaná situácia v tejto oblasti. Dotazník je 

pripravený na posledné  pripomienky členov P ZMS a následne bude zaslaný členským 

múzeám ZMS. Po zhrnutí výsledkov budú tie zverejnené na webovom sídle ZMS. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie návrhu na riešenie otázky daňového zaťaženia 
múzeí  

P ZMS  do 31.08.2020 

Vyhodnotenie dotazníka  P ZMS  po spätnom zaslaní 

 

Úloha 5/2020 Noc múzeí 2020 P ZMS  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 
19 sa podujatie „Noc múzeí" bude v roku 2020 konať 
v náhradnom predpokladanom termíne 14. 11. 2020.  

M. Majerník, L. Nagy  v riešení 
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Úloha 6/2020 Nominácie členov komisií FPU  ZMS  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Ostávajú pôvodné nominácie na členom 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  Dotazník bol zaslaný múzeám na Slovensku a následne bude vyhodnotený. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyplnenie dotazníka  múzeá na Slovensku  do 10.08.2020 

Vyhodnotenie dotazníka  P ZMS  15.09.2020 

 

Ad 4. Rôzne  

Úloha 12/2020 Prijatie Múzea v Červenom Kláštore   P ZMS  

DISKUSIA Ž. Šípková informovala, že jej bola doručená žiadosť o prijatie za člena ZMS od Múzea 
v Červenom Kláštore.  

ZÁVER  
Na prijatie Múzea v Červenom kláštore prebehlo hlasovanie:  

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

Múzeum v Červenom Kláštore bolo prijaté za člena ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Administratívne úkony potrebné pre prijatie Múzea 
v Červenom Kláštore za člena   

manažér ZMS  čo najskôr  

 

Úloha 13/2020 
Obsadenie pozície hospodára a manažéra 
ZMS  

P ZMS  

DISKUSIA 
Ž. Šípková informovala, že k 31.08.2020 bude jej aj súčasnej hospodárke ZMS M. 
Štefánikovej ukončená pracovná dohoda. Stručne informovala o činnosti sekretariátu 
a súčasnej činnosti hospodára. Pripomenula, že pracovná pozícia zahŕňajúca manažéra 
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a hospodára ZMS bola schválená aj na základe zvýšenia členského príspevku od roku 2021.  

ZÁVER  P ZMS musí nájsť osobu alebo osoby, ktoré budú túto činnosť vykonávať do vytvorenia 
pracovnej pozície manažéra a hospodára, ktorá vyplýva z uznesenia VZ ZMS.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Nájsť osoby na pozíciu manažéra a hospodára ZMS  P ZMS  do 15.08.2020 

Odovzdanie administratívy a hospodárskej agendy 
zodpovedným osobám  

Hospodár a manažér 
ZMS  

do 31.08.2020 

 

Úloha 14/2020 Zaslanie pozdravných listov   P ZMS  

DISKUSIA F. Marcinová navrhla oznámiť inštitúciám spolupracujúcim so ZMS zmenu vedenia ZMS 
a zároveň ich požiadať o ďalšiu spoluprácu a súčinnosť pri rozvoji slovenského múzejníctva.  

ZÁVER  
Manažér ZMS pripraví pozdravný list, ktorý bude zaslaný významným politickým činiteľom, 
zriaďovateľom múzeí, významný kultúrnym inštitúciám a spolkom pamäťových inštitúcií ako 
aj zahraničnými partnerom.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava listu  manažér ZMS  do 31.08.2020 

Zaslanie pozdravného listu  F. Marcinová  do 15.09.2020 

 

Úloha 15/2020 Správa registratúry ZMS   R. G. Maretta  

DISKUSIA 

F. Marcinová požiadala R. G. Marettu o prevzatie správy registratúry ZMS. ZMS má 
vypracovaný registratúrny poriadok a plán. Požiadala o prekontrolovanie a prípadnú 
aktualizáciu tohto poriadku a plánu a zároveň o sprehľadnenie a správne uloženie 
registratúry.  

ZÁVER  R. G. Maretta toto poverenie prijal, pričom informoval P ZMS, že časť agendy ZMS bola už 
do Archívu SNM odovzdaná.    

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Doplnenie chýbajúcej registratúry  P ZMS  
do najbližšieho 
zasadnutia 

Vyžiadanie registratúry odborných komisií ZMS  P ZMS  do 30.09.2020 

Prevzatie registratúry ZMS  R. G. Maretta  do 31.12.2020 

 

Úloha 16/2020 
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. 

výročia ZMS  
P ZMS  

DISKUSIA 
F. Marcinová predstavila členom P ZMS návrh na konanie slávnostného stretnutia pri 
príležitosti 30. výročia založenia ZMS. Stretnutie by malo byť dvojdňové a malo by sa konať 
v priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch.  
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ZÁVER  
V prípade priaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 by sa oslavy 
mali konať dva dni. Prvý deň by bol slávnostný, druhý deň by bol spojený s tradičným 
stretnutím riaditeľov členských múzeí.     

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava podkladov pre programovú štruktúru osláv  P ZMS  
do najbližšieho 
zasadnutia 

Príprava slávnostného stretnutia  P ZMS  do 23.11.2020 

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia ZMS  ZMS  23-24.11.2020 

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované:  

 Otázkou marketingu ZMS  sa bude zaoberať I. Baláž. P ZMS na svojom najbližšom stretnutí 

prediskutuje formu a obsah propagačných materiálov, prostredníctvom ktorých by bola 

prezentovaná činnosť ZMS ako aj členských múzeí (tlačené, online, možnosti využitia rôznych 

aplikácií atď.)  

 P ZMS riešilo ďalšie možné zdroje financovania činnosti ZMS. Medzi spomínanými návrhmi bolo 

napríklad založenie nadácie alebo inej formy podpornej organizácie či aktuálne možnosti 

sponzorstva. 

 Diskutovalo sa o možnom spôsobe partnerstva s vybranými inštitúciami, ktoré sa nemôžu na 

základe prijatých stanov stať členom ZMS, ale radi by s ním spolupracovali, či navzájom 

propagovali svoju činnosť. 

 P ZMS bude aktívne pracovať na komunikácii a podpore činnosti odborných komisií. Jednotliví 

členovia predstavenstva v najkratšom čase kontaktujú  predsedov všetkých odborných komisií: 

Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách – A. Daneková 

Etnologická komisia – M. Hoferka 

Únia múzeí v prírode – F. Marcinová 

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti – R. G. Maretta 

Prírodovedná komisia ZMS – Š. Engel 

Odborná komisia pre zbierky dejín techniky múzeí – M. Majerník 

Literárna a hudobná komisia ZMS – A. Solár 

Úlohou členov P ZMS bude aktívne sa zaujímať o dianie a činnosť pridelených odborných komisií a 

zabezpečovať aktívnu spoluprácu s P ZMS a vzájomnú informovanosť. P ZMS sa bude so 

zástupcami odborných komisií stretávať minimálne raz ročne, prípadne podľa aktuálnej potreby.  

 P ZMS iniciuje vznik ďalších odborných komisií, napr. komisiu zameranú na históriu a dejiny 

umenia, archeológiu, či vzniku regionálnych sekcií. 

 Členovia P ZMS si rozdelili aj záujmové oblasti zahraničnej spolupráce:  

ICOM, Poľská republika - F. Marcinová 

Chorvátska republika - A. Solár 

Rakúska republika - M. Hoferka 

Česká republika - I. Baláž 

Maďarská republika - I. Kaczarová/A. Botoš 
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 Členovia P ZMS sa dohodli, že minimálne raz ročne budú iniciovať stretnutie so zástupcami 

Múzejnej a galerijnej rady, ICOM Slovensko, Radou galérií Slovenska, či prizývať ich zástupcov aj 

na vybrané stretnutia P ZMS. 

 P ZMS zistí možnosti realizácie vzdelávacích programov pre zamestnancov a zástupcov členských 

múzeí zameraných na rôzne oblasti súvisiace s ich činnosťou. Zároveň bude hľadať možnosti 

vydávania vzdelávacích a metodických materiálov v spolupráci s ďalšími vzdelávacími 

a metodickými pracoviskami pôsobiacimi v oblasti kultúry a múzejníctva. 

 Členovia P ZMS sa dohodli, že minimálne raz ročne budú iniciovať pravidelné stretnutia 

so zástupcami jednotlivých  zriaďovateľov členských múzeí ZMS. 

 R. G. Maretta sa informoval o možnosti nadviazania spolupráce so Spoločnosťou slovenských 

archivárov a Slovenskou asociáciou knižníc.  

 I. Baláž inicioval diskusiu o možnosti založenia profesijného združenia pracovníkov v pamäťových 

inštitúciách, predovšetkým múzeách, na Slovensku. Išlo by o združenie komorového typu.  

 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 03.09.2020 v Záhorskom múzeu.   

 

V Martine, dňa 7. 8. 2020 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


