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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          12. 11. 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 
 
 
................ 
 
................ 
 
 
Ivica Krištofová 
 
 
Dana Engelová 
 
................. 
 
................. 

Program 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS 

3. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s prijatými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19, nebolo možné uskutočniť 
fyzické zasadnutie Predstavenstva ZMS (ďalej iba P ZMS). Zasadnutie sa preto uskutočnilo on-line formou.  
Zasadnutie otvorila predsedníčka ZMS Františka Marcinová a privítala prítomných členov P ZMS ako aj zástupcu 
revíznej komisie a hospodárku ZMS Danu Engelovú. 

Ad 2. Agenda ZMS  

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. Vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia 
COVID 19 zatiaľ nebolo možné Memorandum podpísať. F. Marcinová bude v plnení tejto 
úlohy pokračovať po ukončení protipandemických opatrení.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie podoby Memoranda členom P ZMS  F. Marcinová  v riešení 



 

2 

  

Úloha 17/2017 Súťaž múzeum roka  P ZMS 

ZÁVER V súvislosti s návrhom zmeny štatútu sa očakáva vyjadrenie z príslušného odboru MK SR.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie návrhu transformácie súťaže Múzeum roka F. Marcinová  v riešení 

 

Úloha 20/2018 Správa webového sídla ZMS  Š. Engel 

ZÁVER  

Webové sídlo ZMS je po zapracovaní pripomienok funkčné. M. Majerník sa informoval 
ohľadne možnosti jeho využitia v súvislosti s prípravou a realizáciou podujatia Noc múzeí 
2020. I. Baláž navrhol realizovať on-line diskusiu s pracovníkmi múzeí zodpovednými za 
propagáciu múzeí a ich činnosti formou webových stránok, sociálnych sietí  atď. Diskusia 
by bola zameraná na možnosti skvalitnenia služieb návštevníkom v tejto oblasti.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Realizácia on-line diskusie  I. Baláž I. polrok 2021 

 

Úloha 16/2019 Festival múzeí 2021 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  

DISKUSIA 

Predmetom diskusie bol najmä spôsob a zdroje financovania vydania publikácie – ďalšieho 
z výstupov kampane Múzeum v čase, čas v múzeu. Finančná spoluúčasť múzeí je vzhľadom 
na ich súčasnú finančnú situáciu problematická. P ZMS sa zhodlo, že riešením by bolo 
spolupodieľať sa prostredníctvom projektu podaného ZMS na Fond na podporu umenia na 
rok 2021. Návrh projektu je pripravený. V súvislosti s vydaním publikácie sa diskutovalo aj 
o možnostiach zadania jej grafickej úpravy a tlače. 

ZÁVER  
Po zaslaní kompletného projektu  bude potrebné zadať vypracovanie odborného posudku 
k projektu a podať projekt za ZMS na FPU. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie projektu predsedníčke ZMS  I. Géczyová čo najskôr 

Zadanie vypracovania odborného posudku  
I. Géczyová, 
F.Marcinová 

do podania 
projektu na FPU 
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Úloha 20/2019 Projekty FPU na rok 2020 P ZMS  

ZÁVER  
Bude prebiehať sústreďovanie podkladov pre vyúčtovanie nákladov spojených 
s realizáciou podujatí realizovaných odbornými komisiami v roku 2020.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyúčtovanie nákladov za rok 2020 hospodárka ZMS do 31.3.2021 

 

Úloha 21/2019 
Pracovná skupina k prepracovaniu 
Štandardov múzejných činností  

R. G. Maretta, M. Hoferka  

ZÁVER  

R. G. Maretta navrhol aby sa stretnutie pracovnej skupiny prostredníctvom 
videokonferencie v mesiaci november alebo december 2020. R. G. Maretta informoval 
o zložení pracovnej skupiny: 
Katarína Garčárová, Ministerstvo kultúry SR, sekcia pre kultúrne dedičstvo 
Libuša Jaďuďová, Múzeum ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV v Stupave 
Michal Jurecký, Považské múzeum v Žiline 
Eva Ševčíková, Slovenské národné múzeum - Muzeologický kabinet 
Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum v Košiciach 
 
za P ZMS: 
Martin Hoferka, Záhorské múzeum v Skalici 
Robert Gregor Maretta, Archív Slovenského národného múzea v Bratislave 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Iniciovanie stretnutia pracovnej skupiny R. G. Maretta  v riešení 

 

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

ZÁVER  
F. Marcinová informovala o stave vypĺňania dotazníka múzeami. Členom P ZMS prepošle 
priebežné vyhodnotenie. Možnosť vyplnenia je predĺžená do 30.11.2020, o čom je 
potrebné vhodným spôsobom informovať múzejné inštitúcie.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Vyplnenie dotazníka  členské múzeá do 30.11.2020 

Vyhodnotenie dotazníka P ZMS  do 31.12.2020 

 

Úloha 5/2020 Noc múzeí 2020 P ZMS  

 

DISKUSIA 

 

V rámci podujatia Noc múzeí 2020 sa múzejné inštitúcie môžu okrem klasických 
sprievodných podujatí konaných v ich inštitúciách prezentovať aj v online priestore. M. 
Majerník informoval, že zatiaľ na túto výzvu reagovalo prostredníctvom poslaných 
návratiek 41 múzeí. Informácie o podujatí budú okrem webovej stránky ZMS zverejnené aj 
na sociálnych sieťach. M. Majerník sa informoval o podmienkach prezentácie podujatí tých 
múzejných inštitúcií, ktoré nie sú členmi ZMS, ale prejavili záujem zapojiť sa do tohto 
podujatia. P ZMS uvítalo túto iniciatívu a plne ju podporuje. Vzhľadom na situáciu 
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a neštandardný spôsob realizácie podujatia Noc múzeí sa P ZMS rozhodlo zrušiť poplatok 
za prezentáciu múzeí, ktoré nie sú členom ZMS. Aj takýmto spôsobom chce ZMS podporiť 
aktivity múzejných inštitúcií vzhľadom na nepriaznivé dopady opatrení proti šíreniu 
ochorenia COVID-19 na kultúrnu oblasť.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Spracovanie poslaných materiálov a ich uverejňovanie na webové 
stránky ZMS 

M.Majerník 
L. Nagy 
Š. Engel 

priebežne 

Informovať o podujatí na sociálnych sieťach I. Baláž 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  obratom  

 

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

P ZMS  

ZÁVER  

F. Marcinová informovala o vyhodnotení dotazníkov. Obratom ich zašle členom P ZMS. 
Výsledky za celý kalendárny rok 2020 bude možné spracovať na základe opätovne 
rozposlaného dotazníka v januári 2021 a následnom vyhodnotení. Tieto výsledky bude 
možné poskytnúť pre potreby MK SR. Š. Engel podotkol aj na potrebu prezentácie 
príkladov dobrej praxe v rámci riešenia dopadov pandémie COVID-19 na múzeá. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie vyhodnotenia členom P ZMS  F. Marcinová  obratom 

Zaslanie dotazníka - Dopady pandémie COVID-19 na múzeá  P ZMS  január 2021 

 

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  
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 
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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 je potrebné slávnostné 
stretnutie presunúť na rok 2021. Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie sa neuskutoční ani tradičné 
stretnutie riaditeľov členských múzeí ZMS.   

ZÁVER  

Pri príležitosti 30. výročia ZMS bude rozpracovaná pamätnica z 25. výročia založenia ZMS, doplnená 
informáciami dokumentujúcimi ostatných päť rokov. Tlač pamätnice bude súčasťou projektu podaného na 
FPU v roku 2021. 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 

 

Úloha 17/2020 Participácia na konferencii ICOM 2022 Praha P ZMS  

DISKUSIA  

V dňoch  20. – 28. 8. 2022 sa uskutoční pravidelná trojročná konferencia ICOM, ktorá sa bude konať 
v Českej republike. ZMS sa bude aktívne podieľať na príprave, keďže slovenský komitét ICOM prisľúbil 
pomoc pri organizácii tohto stretnutia. 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  

ZÁVER  

Aj v roku 2021 predloží ZMS viaceré projekty na Fond na podporu umenia. Pôjde o v bode 18/2019 
uvedenú publikáciu – výstup kampane Múzeum v čase, čas v múzeu, ďalším projektom bude vydanie 
publikácie pri príležitosti 30. výročia vzniku ZMS, projekt ÚMP - 2. ročník konferencie. Žiadať o finančnú 
podporu budú aj ďalšie z odborných komisií ZMS: Prírodovedná komisia, Etnologická komisia a Odborná 
komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách. Etnologická komisia podáva projekt týkajúci sa 25. ročníka 
konferencie Etnológ v múzeu na tému Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku v 2. polovici 20. 
storočia a vydanie zborníka z konferencie. Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách podáva 
projekt „Na spoločnej ceste 2“ zameraný na spoluprácu múzejných pedagógov a ostatných múzejných 
pracovníkov.  Prírodovená komisia podáva projekt FPU „Stretnutie prídovedcov 2021 - 16. ročník 
medzinárodnej konferencie.  
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sústredenie podkladov k podávaným žiadostiam na FPU na rok 
2021 

Š. Engel 
D. Engelová 
F. Marcinová 

podľa výziev FPU 

 

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

DISKUSIA  

F. Marcinová informovala o vývoji situácie ohľadne riešenia uchovania dát v rámci katalogizačného modulu 
ESEZ 4G vzhľadom na ukončenie platnosti zmluvy s firmou Edico SK k 31.12.2020. V súčasnosti sa pripravujú 
podklady pre verejné obstarávanie na správu systému ESEZ 4G. V tejto súvislosti navrhla predsedníčka ZMS 
F. Marcinová kontaktovať Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea a prediskutovať detaily.  

ZÁVER F. Marcinová bude kontaktovať Muzeologický kabinet SNM.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Kontaktovať MK SNM  F. Marcinová  čo najskôr  

 

Úloha 23/2020 
Zabezpečenie notebooku a ekonomického        
P ZMS softvéru pre potreby ZMS 

P ZMS  

DISKUSIA  
Na základe informácií, ktoré poskytol P ZMS jeho tajomník Š. Engel na zasadnutí konanom 8.10.2020 o 
nefunkčnosti a zastaranosti notebooku (ďalej NTB) a ekonomického softvéru, ktorý v súčasnosti vlastní 
ZMS, predstavenstvo pristúpilo k riešeniu tejto situácie.  

ZÁVER 

P ZMS v zmysle zásad hospodárenia ZMS: 
a) berie na vedomie odporúčanie účelovej komisie ZMS k majetku ZMS, 
b) určuje inventarizačnú komisiu (IK ZMS) v zložení: F. Marcinová, Š. Engel, I. Baláž , R. G. Maretta D. 
Engelová-hospodár, 
c) žiada IK ZMS o vykonanie riadnej inventarizácie  a ak sa stotožňujú s výsledkom účelovej komisie 
navrhnúť tento majetok  na vyradenie. 
 
P ZMS berie na vedomie: 
a) návrh na vyradenie majetku ZMS konkrétne 1ks notebook (zápis je súčasťou evidencie),e) poveruje 
sekretariát ZMS a členov Predstavenstva ZMS menovite: I. Baláž, M. Majerník na základe prieskumu trhu 
výberom vhodného NTB do majetku ZMS, 
b) schvaľuje úpravu v rozpočte ZMS za účelom kumulácie finančných prostriedkov na nákup majetku ZMS 
(NTB) a to z doteraz nevyčerpaných položiek alebo z predpokladaných položiek, ktoré nebolo možne čerpať 
z dôvodu nekonania, 
c) schvaľuje maximálnu výšku 1000,- Eur na nákup NTB vrátane balíka Office z rozpočtu ZMS 
d) poveruje sekretariát nákupom majetku 1 ks NTB vrátane office a o súčinnosť s IK ZMS po zaevidovaní 
nového majetku. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

IK ZMS navrhuje P ZMS vyradiť majetok (1 ks NTB). 
 

F. Marcinová, Š. Engel, I. 
Baláž , R. G. Maretta D. 
Engelová 

do 31.12.2020 
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Zabezpečiť výber vhodného notebook a ekonomického softvéru 
a ich nákup 

I. Baláž, M. Majerník, Š. 
Engel 

Čo najskôr 

 
Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 2. 12.2020 v Bratislave. V prípade 
nepriaznivej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19, sa zasadnutie uskutoční prostredníctvom online 
konferencie, prípadne kombinovane.   
 
V Martine, 18.11.2020 

 

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina  

2. Zápisnica zo zasadnutia Účelovej komisie z dňa 9.11.2020 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 
 
 
 


