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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          8. 10. 2020              9:00                              online zasadnutie 

 

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

Františka Marcinová, Štefan Engel, Robert Gregor Maretta, Andrej Solár, Adriana Daneková, 
Alexander Botoš, Marián Majerník, Ivan Baláž 
 
 
Martin Hoferka 
 
 
................ 
 
 
Peter Hyross 
 
................ 
 
 
................. 
 
................. 

Program 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS 

3. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s prijatými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19, nebolo možné 
uskutočniť priame zasadnutie Predstavenstva ZMS (ďalej iba P ZMS). Na základe hlasovania per rollam zo 6. – 7. 10. 
2020, bol schválený dodatok č. 1 k Organizačnému a rokovaciemu poriadku, v ktorom bola doplnená možnosť 
uskutočnenia zasadnutia orgánov ZMS on-line formou prostredníctvom technologických zariadení.  
Zasadnutie otvorila predsedníčka ZMS Františka Marcinová a privítala prítomných členov ako aj zástupcu revíznej 
komisie.  

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 13/2020 Obsadenie pozície hospodára ZMS  P ZMS  

DISKUSIA  

Tajomník P ZMS, Š. Engel, informoval o prevzatí agendy hospodára a manažéra ZMS Danou 
Engelovou. Zároveň informoval o možnostiach aktualizácie ekonomického softvéru, 
používania počítača na účely vybavovania ekonomickej a hospodárskej agendy, ako aj 
o potrebe zabezpečenia počítačovej ochrany. V spolupráci so správcom webu ZMS p. 
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Nagym bol preverený technický stav notebooku s prislúchajúcim softvérom, ktorý má 
v súčasnosti ZMS k dispozícii. Stav bol vyhodnotený ako nevyhovujúci.  

ZÁVER  
Vzhľadom na stav notebooku a softvéru je potrebné, aby bola menovaná účelová 
pracovná komisia, ktorá by na základe posúdenia stavu výpočtovej techniky a softvéru 
v správe ZMS predložila adekvátne riešenie na najbližšom zasadnutí. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Návrh riešenia situácie využívania výpočtovej techniky v správe 
ZMS  

Š. Engel 
L. Nagy 
F. Marcinová 

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 memoranda sa malo uskutočniť pri 
príležitosti konania II. ročníka konferencie Únie múzeí v prírode v priestoroch Šarišského 
múzea v Bardejove v dňoch 30.9. – 1.10.2020. Vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu 
ochorenia COVID 19 sa však konferencia konať nebude a preto sa aj odkladá podpísanie 
Memoranda.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie podoby Memoranda členom P ZMS  F. Marcinová  obratom 

  

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS 

ZÁVER 

Vzhľadom na potrebu zmeny štatútu, bol členom P ZMS poslaný návrh štatútu ako aj list 
k jeho pripomienkovaniu. Členovia P ZMS poslané materiály pripomienkovali. Ich podnety 
budú zapracované. Návrh zmeny štatútu so sprievodným listom bude poslaný na príslušný 
odbor MK SR.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie štatútu so zapracovanými pripomienkami a sprievodného listu F. Marcinová  15.10.2020 

 

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 prebehne previerka funkcionality a bude realizovaná 
ostrá testovacia fáza súčasnej podoby webového sídla. F. Marcinová požiadala 
o poskytnutie prístupového hesla k správe webového sídla pre Ivana Baláža. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Previerka funkcionality, zabezpečenie testovacej fázy, pridelenie hesla I. 
Balážovi. 

L. Nagy  
Š. Engel 

obratom 
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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  

ZÁVER  
Tajomník ZMS Š. Engel informoval o podujatiach zrealizovaných v roku 2020 
Prírodovednou a Etnologickou komisiou ZMS. V súčasnosti bude prebiehať príprava 
podkladov pre vyúčtovanie nákladov spojených s realizáciou týchto podujatí. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Pripraviť podklady k vyúčtovaniu nákladov príslušné komisie 
ZMS 

v riešení 

 

Úloha 21/2019 
Pracovná skupina k prepracovaniu 
Štandardov múzejných činností  

R. G. Maretta, M. Hoferka  

ZÁVER  

Člen predstavenstva ZMS R. G. Maretta kontaktoval L. Jaďuďovú s dotazom ohľadne jej 
ďalšieho pôsobenia v pracovnej skupine. Vyjadrila ochotu ďalej pracovať v pracovnej 
skupine. V najbližšej dobe R. G. Maretta osloví ďalších členov pôvodnej skupiny. Následne 
iniciuje videokonferenciu pracovnej skupiny, na ktorej sa dohodnú na ďalšej činnosti. 
Pripomienky Prírodovednej komisie ZMS budú zaslané R. G. Marettovi a M. Hoferkovi. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Iniciovanie stretnutia pracovnej skupiny R. G. Maretta  obratom 



 

4 

Zaslanie pripomienok Prírodovednej komisie ZMS členom P ZMS Š. Engel obratom  

 

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

ZÁVER  
Členom P ZMS bola poslaná pracovná verzia dotazníka, ktorú pripomienkovali a ich 
podnety boli zapracované. Následne bol dotazník poslaný jednotlivým členským múzeám. 
F. Marcinová informovala o priebežnom stave vypĺňania dotazníka múzeami.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyplnenie dotazníka  členské múzeá do 31.10.2020 

Vyhodnotenie dotazníka P ZMS  do 30.11.2020 

 

Úloha 5/2020 Noc múzeí 2020 P ZMS  

 

DISKUSIA 

 

M. Majerník na margo príprav a konania Noci múzeí 2020 upozornil na negatívne sa 
vyvíjajúci epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 a prognózy ďalšieho 
vývoja, čo súvisí s rôznymi očakávanými opatreniami a obmedzeniami. Je pravdepodobné, 
že Noc múzeí  nebude môcť prebiehať klasickým spôsobom a návštevníci nebudú môcť 
navštíviť múzejné expozície. Prebehla preto diskusia, či sa vôbec v roku 2020 bude 
podujatie Noc múzeí konať a ak áno, o podobách náhradných programov, a to 
realizovaných najmä v online priestore. Jednou z možností je prezentácia múzeí aj na 
webových stránkach ZMS. M. Majerník preto v spolupráci s D. Engelovou v tejto súvislosti 
zabezpečí rozposlanie návratky pre múzeá. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie návratiek múzeám 
M. Majerník,  
D. Engelová 

16.10.2020 

 

Úloha 10/2020 Riešenie otázky CITES v múzeách  PK ZMS  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie zápisu z rokovania s MŽP členským múzeám  Š. Engel  obratom  

 

Úloha 11/2020 
Dotazník - Dopady pandémie COVID-19 
na múzeá  

P ZMS  

ZÁVER  

F. Marcinová informovala o priebežnom vyhodnotení dotazníkov, zo 73 oslovených múzeí 
reagovalo na výzvu vyplniť dotazník 46 múzeí. Členovia P ZMS sa zhodli, že kompletné 
informácie o dopade prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 na múzeá bude možné 
zhodnotiť až v januári 2021 – P ZMS sa zhodlo na opätovnom zaslaní dotazníka v tomto 
mesiaci.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie priebežného vyhodnotenia členom P ZMS  F. Marcinová  obratom 
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Zaslanie dotazníka - Dopady pandémie COVID-19 na múzeá  P ZMS  január 2021 

 

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 obratom  

 

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 

obratom 

 

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

ZÁVER  
Š. Engel vyžiadal chýbajúcu dokumentáciu od odborných komisií ZMS. R. G. Maretta prevezme agendu ZMS 
ako náhle bude možný fyzický prevoz materiálov z priestorov Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktorý zabezpečí 
Š. Engel. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Prevoz agendy  Š. Engel podľa možnosti 

Kompletizácia dokumentácie ZMS a jej spracovanie R. G. Maretta  do 31.12.2020 

 

Úloha 16/2020 
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 

30. výročia ZMS  
P ZMS  

DISKUSIA 

Slávnostné stretnutie sa malo konať v dňoch 23. – 24. 11. 2020 v priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarne 
v Nových Zámkoch. Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 bude potrebné 
slávnostné stretnutie presunúť minimálne na prvý polrok 2021. Je otázne, či a akým spôsobom sa bude 
konať v novembri 2020 pracovné stretnutie riaditeľov členských múzeí.  

ZÁVER  

Pri príležitosti 30. výročia ZMS bude rozpracovaná pamätnica pripravená pri príležitosti 25. výročia 
založenia ZMS, doplnená informáciami dokumentujúcimi posledných päť rokov. Členské múzeá budú 
vyzvané, aby za svoje organizácie pripravili prezentačné bannery. Je potrebné uvažovať nad miestom 
konania osláv. Jednou z možností je organizovať stretnutie v Starej Ľubovni – Meste kultúry 2021. 
V súvislosti s otázkou konania stretnutia riaditeľov členských múzeí je potrebné pripraviť pre nich výzvu 
a obežník s okruhmi tém. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava slávnostného stretnutia  P ZMS priebežne 
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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. Stručne informovala o stretnutí ICOM 
v Bratislave 30.09.2020 a výsledkoch rokovania. Slovenské múzeá budú mať príležitosť prezentovať sa 
v rámci tejto generálnej konferencie ICOM. 

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 

 

Úloha 21/2020 Projekty FPU na rok 2021 P ZMS  

DISKUSIA 
Predsedníčka ZMS upozornila na blížiace sa nové obdobie výziev FPU, FPKNM a MK SR na rok 2021. Vyzvala 
členov P ZMS, aby oslovili svoje príslušné komisie, prípadne, aby sami navrhli podanie projektov na rok 
2021 za ZMS.  

ZÁVER  
Členovia P ZMS oslovia im prislúchajúce komisie ZMS za účelom zistenia plánov podania projektov na rok 
2021 a akým spôsobom môže byť P ZMS nápomocné komisiám pri príprave projektov. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zistiť stav plnenia úloh a plánované úlohy na rok 2021 P ZMS do najbližšieho 
zasadnutia P ZMS  

 

Ad 4. Rôzne  

Úloha 22/2020 Správa systému ESEZ 4G - riešenie  P ZMS  

DISKUSIA  

F. Marcinová informovala o problematike uchovania dát v rámci katalogizačného modulu ESEZ 4G 
vzhľadom na ukončenie platnosti zmluvy s firmou Edico SK k 31.12.2020. V súvislosti s riešením situácie sa 
konalo stretnutie so zástupcami SNM. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie 
na správu systému ESEZ 4G. Zástupcovia SNM ubezpečili prítomných, že ide o správu systému ESEZ 4G nie 
vývoj nového systému. Užívatelia považujú za najväčší problém v súvislosti s týmto verejným obstarávaním 
prípadnú stratu už spracovaných dát.   

ZÁVER 

ZMS má participovať na príprave podkladov s poverením jedného zástupcu, ktorý bude koordinovať 

činnosť za ZMS. F. Marcinová vyzvala členov P ZMS ohľadom nominácie tohto človeka. Členovia P ZMS 

navrhli PhDr. Vieru Majchrovičovú, ktorá v súčasnosti pracuje v Múzeu mesta Bratislavy.  

PhDr. Viera Majchrovičová bola nominovaná ako zástupca ZMS do prípravného výboru verejného 

obstarávania správy systému ESEZ 4G.  

ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie informácie o nominácii V. Majchrovičovej zástupcom 
SNM  

F. Marcinová  čo najskôr  

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

 I. Baláž informoval o možných formách a obsahu propagačných materiálov, prostredníctvom ktorých by bola 

prezentovaná činnosť ZMS ako aj členských múzeí. Pripomenul možnosť využívať aplikáciu Google Arts & 

Culture. Niektoré z múzeí by však museli inovovať svoje webové stránky. ZMS by mohol byť nápomocný formou 

vypracovania odporúčaní a postupov ako zefektívniť a skvalitniť využívanie webových stránok. Diskutovalo sa 

o efektívnom využívaní FB, Instagramu. V tejto súvislosti F. Marcinová pridá všetkých členov P ZMS ako 

administrátorov FB stránky ZMS. Š. Engel do 31.10.2020 zabezpečí, aby bolo možné v rámci webových stránok 

ZMS posielať dotazy. F. Marcinová tiež informovala o možnosti získania rúšok s logom ZMS. Cena jedného je 

5,- €.  

 V súvislosti s činnosťou Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS F. Marcinová informovala, že na 

základe rozhovoru s jej členmi bude v najbližšej dobe zvolené predsedníctvo a činnosť komisie bude obnovená, 

čo bude zo strany ZMS sledované.  

 V súvislosti so vznikom ďalších odborných komisií bola opätovne prediskutovaná možnosť vytvorenia 

archeologickej komisie. Členovia P ZMS sa zhodli na tom, že ide o dlhodobú úlohu, na ktorej sa bude priebežne 

pracovať. 

 V súvislosti s možnosťou školenia pre pracovníkov členských múzeí ZMS so zástupcami Fondu na podporu 

umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín F. Marcinová informovala o priebehu školenia 

v septembri 2020 pre Prešovský samosprávny kraj. Vzhľadom na situáciu sa bude F. Marcinová informovať, či 

je možné online stretnutie pre pracovníkov múzeí v jednotlivých krajoch, prípadne či je možné poskytnúť 

informácie formou záznamu uverejneného napríklad na kanály youtube a pod.  

 Bol tlmočený dotaz J. Hanka, či je možné realizovať stretnutia odborných komisií online, vzhľadom na fakt, že 

táto možnosť bola P ZMS per rollam schválená, ak sa komisie odvolávajú na organizačný a rokovací poriadok 

ZMS je zároveň táto možnosť aj pre nich. V prípade, že majú komisie samostatný organizačný a rokovací 

poriadok, je potrebné túto zmenu schváliť s možnosťou odvolania sa na organizačný a rokovací poriadok ZMS.  

 P. Hyross upozornil na potrebu prevzatia publikácií vydaných ZMS z priestorov Múzea mesta Bratislavy. 

 R. G. Maretta inormoval o jeho účasti na prezentácii firmy Piql Slovakia zameranej na dlhodobú archiváciu dát 

prostredníctvom optického filmu. 

 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 12.11.2020 v priestoroch SNM v Bratislave. 
V prípade nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID 19 sa zasadnutie bude 
konať prostredníctvom online konferencie.   
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V Martine, dňa 8. 10. 2020 

 

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 

 

 


