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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis             3. 9. 2020 11:00 Záhorské múzeum, Skalica 

 

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

Františka Marcinová, Štefan Engel, Robert Gregor Maretta, Martin Hoferka, Andrej 

Solár, Adriana Daneková, Alexander Botoš 
 
Marián Majerník, Ivan Baláž 
 
  
 
Ivica Krištofová 
 
 
 
................. 
 
Dana Engelová 

Program 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS 

3. 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 Františka Marcinová a privítala prítomných členov. Zároveň ospravedlnila neprítomných členov P ZMS. 
Odovzdala slovo A. Botošovi, ktorý sa nezúčastnil predošlého zasadnutia, aby sa predstavil a v stručnosti 
prezentoval svoj profesionálny profil a vízie v rámci jeho pôsobenia v predstavenstve ZMS.  

Ad 2 Agenda ZMS  

Úloha 13/2020 Obsadenie pozície hospodára ZMS  P ZMS  

DISKUSIA  

Vzhľadom na riadne pokračovanie zasadnutia požiadala Predsedníčka ZMS F. Marcinová o presun 
úlohy č. 13/2020 na úvod zasadnutia. V rámci tejto úlohy mali členovia nájsť osobu na pozíciu 
hospodára a manažéra ZMS. Na zasadnutie P ZMS bola pozvaná uchádzačka o tento post, Ing. Dana 
Engelová. Boli prediskutované kvalifikačné predpoklady uchádzačky ako aj možnosti finančného 
ohodnotenia. D. Engelová oboznámila členov P ZMS so svojim profesijným životopisom. Členovia 
P ZMS následne hlasovali o zvolení alebo nezvolení D. Engelovej do kumulovanej funkcie 
hospodárky a zároveň manažérky a hospodárky ZMS.  

za: 6 proti: 0  zdržal sa: 1 

Dana Engelová bola vybraná ako manažérka a hospodárka ZMS v jednej osobe.  
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ZÁVER  

V zmysle výsledku bola do funkcie hospodárky a manažérky ZMS zvolená Ing. Dana Engelová. V čo 
najkratšej dobe prevezme celú administratívu a hospodársku agendu a bude sa podieľať na plnení 
úloh P ZMS. Zároveň prebehla diskusia o výške hrubej mzdy pre hospodára a bola navrhnutá suma 
120,- €, čo predstavuje súčet miezd predošlej hospodárky a manažérky.  

za: 6 proti: 0  zdržal sa: 1 

Výška mzdy bola schválená  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Prevzatie administratívy a hospodárskej agendy D. Engelová čo najskôr 

 

Úloha 13/2017 
Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  

F. Marcinová 

ZÁVER 

F. Marcinová informovala o aktuálnej situácii týkajúcej sa podpisu Memoranda o spolupráci 
s poľskými a českými kolegami. Podpísanie sa uskutoční pri príležitosti II. ročníka konferencie Únie 
múzeí v prírode, ktorá sa bude konať v priestoroch Šarišského múzea v Bardejove v dňoch 30.9. – 
1.10.2020. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie podoby Memoranda členom P ZMS  F. Marcinová  obratom 

Príprava podpisu Memoranda F. Marcinová  31.09.-01.10.2020 

  

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS 

ZÁVER 

Vyhlásenie výsledkov súťaže Múzeum roka za roky 2019 a 2020 sa vzhľadom na situáciu súvisiacu 
s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19 bude konať v roku 2021. V tejto súvislosti je 
potrebná zmena štatútu. Členom P ZMS bude poslaný návrh štatútu ako aj list k jeho 
pripomienkovaniu.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie štatútu a pripomienkového návrhu F. Marcinová  obratom 

Pripomienkovanie Členovia P ZMS 9.9.2020 

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel 

ZÁVER  

Na prevádzke webového sídla pracuje p. Nagy v spolupráci s členom P ZMS Š. Engelom, ktorý 
oboznámil P ZMS s aktuálnou podobou  webového sídla so zapracovanými pripomienkami. 
V najbližšej dobe budú realizované potrebné aktualizácie a zapracované ďalšie pripomienky 
a offline podoba webového sídla bude opätovne poslaná členom P ZMS na posúdenie. Tí sa k nej 
obratom vyjadria.   
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Oboznámiť členov P ZMS s aktualizáciami webového sídla  
L. Nagy  
Š. Engel 

obratom 

Pripomienkovanie poslanej podoby webového sídla P ZMS 30.9.2020 

 

Úloha 16/2019 Festival múzeí 2020 P ZMS  

ZÁVER  
Festival múzeí v roku 2021 sa bude konať v Žiline. Riaditeľ múzea s realizáciou Festivalu múzeí 
súhlasil.  

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 

 

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  

R. G. Maretta, 
M. Hoferka  

ZÁVER  
P ZMS bude prostredníctvom R. G. Marettu iniciovať stretnutie s členmi pracovnej skupiny 
za účelom oboznámenia sa s aktuálnymi aktivitami pracovnej skupiny a jej plánmi. Pripomienky 
Prírodovednej komisie ZMS budú poslané členom P ZMS. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Iniciovanie stretnutia pracovnej skupiny R. G. Maretta  obratom 

Zaslanie pripomienok Prírodovednej komisie ZMS členom P 
ZMS 

Š. Engel obratom  
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Úloha 2/2020 Otázka daňového zaťaženia múzeí  
Š. Engel, 

P ZMS  

ZÁVER  
Š. Engel informoval o aktuálnej podobe dotazníka týkajúceho sa daňového zaťaženia múzeí a vyzval 
členov P ZMS o vyjadrenie k jeho jednotlivým bodom. V tejto súvislosti bola stručne 
prediskutovaná problematika daňového zaťaženia múzeí.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie aktuálnej podoby dotazníka  Š. Engel obratom 

Pripomienkovanie dotazníka P ZMS 9.9.2020 

Zaslanie dotazníka múzeám na Slovensku  P ZMS  do 30.09.2020 

 

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 

 

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 v súčasnosti prebieha vyhodnotenie. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyhodnotenie dotazníka  P ZMS  15.09.2020 

 

Úloha 12/2020 Prijatie Múzea v Červenom Kláštore   P ZMS  

ZÁVER  
Vedenie Múzea v Červenom Kláštore bolo požiadané o doplnenie dokladov súvisiacich s prijatím 
za člena ZMS. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zapracovanie doplnených údajov a dokladov D. Engelová čo najskôr  
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Úloha 14/2020 Zaslanie pozdravných listov   Hospodár ZMS  

ZÁVER  Pozdravné listy boli naformulované a sú pripravené k odoslaniu.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie pozdravného listu  
F. Marcinová  
D. Engelová 

do 15.09.2020 

 

Úloha 15/2020 Správa registratúry ZMS   
R. G. Maretta, 
Š. Engel  

ZÁVER  
F R. G. Maretta prevezme po doplnení dokumentácie od odborných komisií ZMS správu 
registratúry.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyžiadanie dokumentácie od odborných komisií ZMS  Š. Engel  do 30.09.2020 

Kompletizácia dokumentácie ZMS  R. G. Maretta  do 31.12.2020 

 

Úloha 16/2020 
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia 

ZMS  
P ZMS  

DISKUSIA 

Slávnostné stretnutie by sa malo konať v dňoch 23. – 24. 11. 2020 v priestoroch Cisársko-kráľovskej 
jazdiarne v Nových Zámkoch. Bol prerokovaný program slávnostného stretnutia, osoba 
moderátora podujatia, ako aj podoba upomienkových predmetov, ktoré sa budú odovzdávať 
vybraným hosťom a zástupcom členských múzeí.  

ZÁVER  

Bude potrebné pripraviť čo najdetailnejšiu podobu programu, finančný rozpočet ako aj zoznam 
hostí. Š. Engel rozpošle členom P ZMS materiál k 30. výročiu ZMS pripravený U. Ambrušovou 
na pripomienkovanie. R. G. Maretta doplní tento materiál v zmysle preštudovanej agendy ZMS. 
Členské múzeá budú vyzvané, aby za svoje organizácie pripravili prezentačné bannery. 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 

Poslanie materiálu k 30. výročiu ZMS Š. Engel obratom 

 
Príprava podkladov pre programovú štruktúru osláv  

P ZMS  
do najbližšieho 
zasadnutia 
 

Príprava slávnostného stretnutia  R. G. Maretta  do 23.11.2020 

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia ZMS  ZMS  23-24.11.2020 
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Ad 4. Rôzne  

Úloha 17/2020 Participácia na konferencii ICOM 2022 v Prahe P ZMS  

DISKUSIA  
V dňoch  20. – 28. 8. 2022 sa uskutoční pravidelná trojročná konferencia ICOM, ktorá sa bude konať 
v Českej republike. Predsedníčka ZMS F. Marcinová vyzvala k aktívnej participácii ZMS pri príprave, 
keďže slovenský komitét ICOM prisľúbil pomoc pri organizácii tohto stretnutia. 

ZÁVER 
P ZMS získa detailnejšie informácie týkajúce sa potrebnej podpory a pomoci pri organizovaní 

konferencie. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Participácia pri príprave konferencie P ZMS priebežne 

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

 I. Baláž bude na najbližšom zasadnutí P ZMS informovať o možných formách a obsahu propagačných 

materiálov, prostredníctvom ktorých by bola prezentovaná činnosť ZMS ako aj členských múzeí (tlačené, 

online, možnosti využitia rôznych aplikácií atď.)  

 F. Marcinová informovala o problematike uchovania dát v rámci katalogizačného modulu ESEZ 4G 

vzhľadom na ukončenie platnosti zmluvy s firmou Edico SK k 1.3.2021. V tejto súvislosti bol ministerke 

kultúry SR Natálii Milanovej adresovaný list s prosbou o informácie k činnosti ohľadom elektronického 

systému evidencie zbierok v budúcnosti. Ide najmä o ochranu dát a plynulý prechod v prípade uzatvorenia 

novej zmluvy. 

 F. Marcinová informovala o problémoch týkajúcich sa činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné 

činnosti ZMS, keďže členovia vedenia komisie sa vzdali svojich funkcií a doteraz neboli zvolení noví. P ZMS 

získa k tejto situácii viac informácií o čom bude informovať na najbližšom zasadnutí. 

 V súvislosti so vznikom ďalších odborných komisií oslovila F. Marcinová A. Botoša, ktorý pôsobí ako 

archeológ v Gemersko-Malohontskom múzeu, aby zistil možnosti vytvorenia archeologickej komisie. 

 F. Marcinová informovala o možnosti školenia pre pracovníkov členských múzeí ZMS so zástupcami Fondu 

na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v októbri 2020. Školenia by sa 

konali na úrovni krajov. Na najbližšom stretnutí P ZMS bude F. Marcinová informovať o organizačných 

podrobnostiach. 

 M. Hoferka informoval o možnosti nadviazania spolupráce s múzejnými inštitúciami v Rakúsku, zatiaľ 

konkrétne s tajomníčkou Museumsbund Österreich Sabinou Fauland . 

 A. Daneková informovala o činnosti Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách a plánoch 

a úlohách komisie na najbližšie obdobie. Zároveň predniesla podnet ktorý jej adresoval Jaroslav Hanko, 

týkajúci sa problematiky kompenzácie dôsledkov opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID 19 na 

činnosť múzejných inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. V tejto súvislosti bude 

potrebné vyhodnotiť dotazník „Dopady pandémie COVID-19 na múzeá“ a na základe získaných poznatkov 

zaujať k tejto problematike stanovisko. 
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Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 08.10.2020. O mieste konania budú 
členovia P ZMS vopred informovaní.  

 

V Martine, dňa 7. 8. 2020 

 

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


