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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          4. 3. 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, Alexander Botoš, 
Marián Majerník, Ivan Baláž, Martin Hoferka, Adriana Daneková 
 
................ 
 
 
................. 
 
Ivica Krištofová, Iveta Kaczarová, Peter Hyross 
 
Dana Engelová 
 
Danka Šubová, Jaroslav Hanko 

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, privítala prítomných členov P ZMS ako aj zástupcov revíznej 
komisie, hospodárku ZMS a predsedov odborných komisií ZMS D. Šubovú a J. Hanka, a oboznámila ich s programom 
zasadnutia.  

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 1/2021 
Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  

F. Marcinová 

ZÁVER 

Vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID 19 zatiaľ nebolo možné Memorandum podpísať. 
Poľskí a českí kolegovia potvrdili trvajúci záujem o nadviazanie spolupráce. V plnení tejto úlohy sa bude 
pokračovať po ukončení protipandemických opatrení. Predpokladá sa, že memorandum bude možné podpísať 
v septembri 2021 na konferencii pripravovanej Úniou múzeí v prírode.    

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie podoby Memoranda členom P ZMS  F. Marcinová  v riešení 
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Úloha 2/2021 
Cena ministerky kultúry, kategória múzeá a 

galérie 
P ZMS 

ZÁVER 
Na základe žiadosti MK SR nominoval ZMS do 5-člennej odbornej komisie R.G. Marettu a I. Baláža. (náhradní 
kandidáti boli Š. Engel, A. Botoš, M. Hoferka). Do odbornej komisie boli vybraní I. Baláž a Š. Engel. Komisia bude 
zasadať v dohľadnej dobe.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Aktivity súvisiace s členstvom v odbornej porote 
zástupcovia ZMS 
v odbornej porote 

priebežne 

 

Úloha 3/2021 Správa webového sídla ZMS  P ZMS 

ZÁVER  

Webové sídlo ZMS je funkčné, pravidelne sa realizuje jeho údržba a sú pridávané aktuálne informácie. Priebežne 
sa spravuje, pridávajú sa odborné zborníky. F. Marcinová sa informovala o stave zabezpečenia správcovského 
prístupu pre I. Baláža, A. Solára a M. Majerníka. Na webovej stránke ZMS bude tiež uverejnené a priebežne 
aktualizované kalendárium aktivít ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Správa webových stránok  
Š. Engel, I. Baláž, 
M.Majerník, A.Solár 

priebežne 

 

Úloha 4/2021 Festival múzeí 2021 P ZMS  

ZÁVER  
F. Marcinová bude kontaktovať riaditeľa Považského múzea v Žiline, p. Michala Jureckého ohľadne ďalšieho 
postupu pri príprave a realizácii Festivalu múzeí v roku 2021. Situácia bude riešená priebežne na základe stavu a 
predikcie protipandemických opatrení.    

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Festival múzeí 2021 Považské múzeum v Žiline  v riešení 

 

Úloha 5/2021 
Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu – 
pokračovanie v roku 2021 

P ZMS  

DISKUSIA 

Jedným z projektov podávaných ZMS na Fond na podporu umenia je projekt zameraný  na vydanie publikácie – 
ďalšieho z výstupov kampane Múzeum v čase, čas v múzeu. Žiadosť o dotáciu vo výške 8 500,00 € pod číslom 21-
521-02022 bola podaná v riadnom termíne. F. Marcinová sa informovala o stave projektu. M. Hoferka bude 
v tejto veci kontaktovať I. Géczyovú.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Riešenie úloh súvisiacich s vydaním publikácie podľa harmonogramu I. Géczyová, M. Hoferka  priebežne 
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Úloha 6/2021 Projekty FPU na rok 2020 P ZMS  

ZÁVER  

Do stanoveného termínu je potrebné vypracovať vyúčtovanie a ukončiť agendu súvisiacu s udelenými grantmi 
v roku 2020. D. Engelová informovala o vypracovaní a odovzdaní finančného aj vecného vyúčtovania. D. Engelová 
a F. Marcinová vyzvali predsedov jednotlivých odborných komisií ZMS ako aj zástupcov odborných komisií z P 
ZMS, aby zodpovedne a riadne spracovávali podklady k vyúčtovaniu a kontrolovali priebeh realizácie projektov. 
F. Marcinová poďakovala členom odborných komisií za ich účasť na príprave a realizácii jednotlivých projektov.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov za rok 2020 
hospodárka ZMS 
a zodpovední realizátori 
projektov  

do 31.3.2021 

 

Úloha 7/2021 
Pracovná skupina k prepracovaniu Štandardov 
odborných múzejných činností  

R. G. Maretta, M. Hoferka  

ZÁVER  

Stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční v mesiaci marec 2021. ZMS bol oslovený spolupracovať v tejto veci aj 
s Radou galérií Slovenska a Inštitútom kultúrnej politiky MK SR. Prebehla diskusia o tom, aký charakter budú mať 
v budúcnosti štandardy (ich právna záväznosť či odporúčací charakter v podobe metodického materiálu). 
Pracovný materiál Štandardy odborných múzejných činností, vypracované odborným autorským tímom v rokoch 
2017 – 2018, boli prijaté na zasadnutí 29. valného zhromaždenia ZMS (4.4.2019) ako materiál, ktorý v 
predloženom znení vyjadruje postoje, názory a stanoviská ZMS a je ho možné použiť ako príspevok ZMS do 
odbornej diskusie na túto tému. Malo by tiež ísť o východiskový materiál slúžiaci pre potreby legislatívnych úprav 
pripravovaných MK SR. Pracovná skupina v spolupráci by mala do materiálu zapracovať pripomienky odborných 
komisií ZMS. V priebehu marca sa R. G. Maretta a M. Hoferka ako zástupcovia ZMS zúčastnia stretnutí so 
zástupcami Rady galérií Slovenska a zástupcami MK SR, na ktorých by sa mali prediskutovať aktuálne možnosti 
vypracovania štandardov a ich charakter. Následne sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny ZMS.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Iniciovanie stretnutí zástupcov ZMS so zástupcami Rady galérií Slovenska 
a MK SR 

R. G. Maretta, M. Hoferka  Do 31.3.2021 

 

Úloha 8/2021 Otázka daňového zaťaženia múzeí  P ZMS  

ZÁVER  

Materiál o stave vyhodnotenia bol poslaný členom P ZMS. Dotazník vyplnilo 47 členských múzeí ZMS, z toho 68 
% sú platcovia dane z nehnuteľnosti (celková plocha platených nehnuteľností je 899 049,50 m2, celková zaplatená 
daň bola 166 823,29 €, v priemere jedno múzeum zaplatilo 6 300 €). Situácia týkajúca sa platenia dane 
z nehnuteľnosti je nejednotná, záleží od regionálnej či zriaďovateľskej príslušnosti múzea atď. MF SR a ZMOS 
bude navrhnuté, aby boli podmienky zjednotené prípadne, aby múzeá boli od platenia dane oslobodené. I. Baláž 
na základe podkladov od F. Marcinovej pripraví tlačovú správu pre médiá ohľadne daňového zaťaženia 
z nehnuteľnosti.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava listu pre MF SR, na vedomie MK SR a ZMOS  F. Marcinová  do 26.03.2021 

Príprava TS pre médiá  I. Baláž do 26.3.2021 
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Úloha 9/2021 
Dotazník - Dopady pandémie COVID-19 
na múzeá  

P ZMS, 

F.Marcinová,M.Majerník 

ZÁVER  

Bol vypracovaný návrh aktualizovanej podoby dotazníka a poslaný členom P ZMS, ktorý ho pripomienkovali. 
Pripomienky boli zapracované. F. Marcinová pripomenula, že vybrané členské múzeá ZMS nemusia vypĺňať 
dotazník za jednotlivé zložky, môžu vyzvať v rámci týchto zložiek zodpovedných pracovníkov, ktorý dotazník 
vyplnia. Dotazník bude poslaný členským i nečlenským múzeám. R. G. Maretta navrhol poslať ho múzeám aj 
v podobe textového súboru, čo môže pomôcť a urýchliť jeho vypĺňanie.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie nového dotazníka  F. Marcinová  11.03.2021 

Vyplnenie dotazníka  členské múzeá ZMS 31.03.2021 

Vyhodnotenie dotazníka  M. Majerník 15.04.2021 

 

Úloha 10/2021 Správa registratúry ZMS   R. G. Maretta, Š. Engel  

ZÁVER  

R. G. Maretta informoval, že časť prevezenej registratúry od tajomníka ZMS je už spracovaná a ako náhle bude 
prevezená a spracovaná aj zvyšná časť zo sídla ZMS v Banskej Bystrici, bude vyhotovený odovzdávací protokol. 
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie prevoz momentálne nie je možné uskutočniť a v plnení úlohy sa 
bude pokračovať po zlepšení situácie.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Prevoz a usporiadanie kompletnej registratúry  Š. Engel, R.G.Maretta podľa možnosti 

 

Úloha 11/2021 
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia 
ZMS  

P ZMS  

DISKUSIA 

Členovia P ZMS diskutovali o dvoch alternatívach konania slávnostného stretnutia. Jednou z možností je 
zorganizovať stretnutie v roku 2021 v priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch. Druhou 
možnosťou je, že sa bude konať v meste Stará Ľubovňa ako Meste kultúry 2021. V tomto prípade by bolo možné 
uchádzať sa o finančné prostriedky z grantového systému FPU. Navrhovanými mesiacmi, kedy by sa malo 
stretnutie v tomto prípade konať boli mesiace september až november 2021.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava slávnostného stretnutia  P ZMS priebežne 

 

Úloha 12/2021 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. 
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Participácia pri príprave konferencie P ZMS priebežne 

 

Úloha 13/2021 Projekty FPU na rok 2021 P ZMS  

ZÁVER  

Projekty tlač publikácie – výstupu kampane Múzeum v čase, čas v múzeu; vydanie publikácie pri príležitosti 30. 
výročia vzniku ZMS; projekt súvisiaci s prípravou slávnostného stretnutia ZMS a projekty odborných komisií 
(Prírodovedná komisia, Etnologická komisia, Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách a Literárna 
a hudobná komisia), boli podané. J. Hanko stručne informoval o zameraní projektu OKVAV (konferencia Na 
spoločnej ceste, tentokrát zameraná na možnosti spolupráce múzejných pedagógov s ostatnými odbornými 
pracovníkmi múzeí, bude sa konať v septembri 2021 v Múzeu medailí a mincí v Kremnici, výstupom by mala byť 
aj metodická príručka). D. Šubová informovala o pripravovanej konferencii PK a jej programe (konferencia sa 
bude konať v Múzeu Spiša, výstupom by mal byť aj zborník). F. Marcinová informovala o konferencii 
pripravovanej UMvP v septembri 2021 (program konferencie bude venovaný spôsobom ochrany a konzervovania 
objektov ľudovej architektúry) F. Marcinová informovala o možnostiach podania projektu v rámci výzvy spojenej 
s vyhlásením mesta Stará Ľubovňa mestom kultúry 2021 v súvislosti s konaním slávnostného stretnutia pri 
príležitosti 30. výročia založenia ZMS. V prípade, ak by ZMS podal projekt, ktorý by bol schválený, by sa slávnostné 
stretnutie mohlo konať v Starej Ľubovni. Jednotliví členovia P ZMS budú v kontakte s predsedami im pridelených 
odborných komisií a budú sa priebežne informovať o prípadných potrebách komisií pri realizácii projektov 
a o priebehu ich plnenia, o čom budú podľa potreby informovať na zasadnutiach P ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovanie priebehu realizácie schválených prjektov  
P ZMS podľa harmonogramu 

jednotlivých projektov 

 

Úloha 14/2021 Správa systému ESEZ 4G - riešenie  P ZMS  

DISKUSIA  

F. Marcinová informovala o vývoji situácie ohľadne riešenia uchovania dát v rámci katalogizačného modulu ESEZ 
4G. Dňa 3.3.2021 sa konalo stretnutie iniciované predsedom Múzejnej a galerijnej rady, D. Mikulíkom. Stretnutia 
sa zúčastnila p. Z. Šullová (Múzejná a galerijná rada), F. Marcinová (predsedníčka ZMS), B. Panis (riaditeľ SNM), G. 
Gardoš (Metodický kabinet SNM) a zástupcovia Slovak Digital. P. Gardoš sa poďakoval za vypracovanie 
pripomienok V. Majchrovičovou. Opätovne budú múzejné inštitúcie ako aj ZMS vyzvaní pripomienkovať proces 
výberu, zabezpečenia a fungovania systému. K dôležitým krokom bude patriť zabezpečenie migrácie dát (kde bola 
odporúčaná realizácia samostatného migračného projektu). Okrem iného sa na stretnutí preberali otázky 
zachovania alebo inovácie existujúceho systému. F. Marcinová informovala, že v v súčasnosti začalo 2. kolo 
pripomienkovania predbežných trhových konzultácii k systému.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie údajov od p. G. Gardoša členským múzeám ZMS   F. Marcinová po obdržaní 

Spracovanie pripomienok od členských múzeí ZMS  V. Majchrovičová  
po obdržaní 
pripomienok  

Zaslanie pripomienok za ZMS G. Gardošovi  F. Marcinová  do 25.03.2021 

Sledovať priebeh procesu výberu správcu systému   P ZMS priebežne  



 

6 

 

Úloha 15/2021 Zabezpečenie činnosti OKOMČ F.Marcinová, D. Hupko 

DISKUSIA 

Na základe poverenia P ZMS zvolal D. Hupko online VIII. zasadnutie OKOMČ, ktorého jediným bodom bolo 

zvolenie dočasného výboru komisie na obdobie od 1.3.2021 do 31.5.2021. Do výboru komisie boli zvolení D. 

Hupko, ako dočasný predseda, M. Janovicková, ako tajomníčka a V. Jurková, ako členka. Dočasný výbor komisie 

má prijať za členku komisie V. Majchrovičovú a prípravu IX. zasadnutia OKOMČ, na ktorom sa zvolí riadny výbor 

komisie a schváli plán činnosti komisie na rok 2021. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zvolať zasadnutie sfunkčnenej odbornej komisie za účelom voľby 
riadneho výboru (prostredníctvom online hlasovania)  

D. Hupko  31.5.2021 

 

Úloha 16/2021 
Príprava zasadnutia Valného zhromaždenia ZMS 
v roku 2021 a stretnutia riaditeľov členských 
múzeí ZMS 

P ZMS  

DISKUSIA  

Členovia P ZMS diskutovali o príprave zasadnutia Valného zhromaždenia ZMS v roku 2021 a jeho možnom 
priebehu vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia a predikciu vývoja. Zhodli sa, že VZ by sa malo konať 
najskôr v 2. polovici roka 2021, optimálne v mesiaci november. Keďže je potrebné prediskutovať niektoré zásadné 
otázky, predsedníčka ZMS navrhla pred samotným zasadnutím uskutočniť stretnutie riaditeľov členských múzeí 
ZMS. Ak to situácia umožní, to by sa mohlo uskutočniť v 1. polovici roka 2021 za dodržania všetkých 
protipandemických opatrení. V súvislosti s konaním valného zhromaždenia je potrebné zabezpečiť prezentáciu 
činnosť  ZMS za uplynulé obdobie v zmysle správ prezentovaných na stretnutiach valného zhromaždenia. Po 
zhromaždení a spracovaní podkladov bude správa prezentovaná na webových stránkach  ZMS, a to aj formou 
prezentácie. 

ZÁVER 
Jednotlivé komisie budú vyzvané predložiť podklady potrebné k správe, na vypracovaní ktorej bude 
spolupracovať aj Revízna komisia. Po zhromaždení a spracovaní podkladov bude správa prezentovaná na 
webových stránkach  ZMS, a to okrem klasickej formy aj formou prezentácie.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava zasadnutia VZ a stretnutia riaditeľov členských múzeí ZMS   P ZMS priebežne  

Poslanie výzvy odborným komisiám poslať podklady na vypracovaniu 
správy 

Š. Engel do 31.03.2021 

Spracovanie podkladov a vypracovanie správy Š. Engel, F. Marcinová do 15.04.2021 

Príprava prezentácie činnosti ZMS za uplynulé obdobie a jej 
zverejnenie na webových stránkach ZMS 

F. Marcinová do 30.04.2021 
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Ad 3. Rôzne  

Úloha 17/2021 
Úprava stanov zjednotenie znenia 
platby členského príspevku  

P ZMS, D. Engelová  

DISKUSIA  

Úloha bola splnená a značná časť zmlúv je už spracovaná. Vzhľadom na zvýšenie sumy členského príspevku 
niektoré z múzeí čakajú na schválenie zriaďovateľa. Termín dokedy je potrebné členské príspevky uhradiť je do 
31.3.2021. Zo strany členských múzeí bol zaznamenaný dotaz, či sa výška členského príspevok odvíja od počtu 
všetkých zamestnancov alebo len za zamestnancov zamestnaných na plný pracovný úväzok. P ZMS sa zhodlo, že 
výška členského príspevku sa bude v budúcnosti odvíjať od počtu všetkých zamestnancov, čo je potrebné 
zohľadniť v stanovách a zmluvách. Ich vzorovú podobu P ZMS v dohľadnej dobe pripraví a bude sa snažiť 
zohľadniť v nej aj ďalšie pripomienky a návrhy členských múzeí (v súvislosti napríklad s ich zriaďovateľom a pod.)  
Nová podoba zmluvy bude aktuálna pri platení členských príspevkov od 1.1.2022.  

ZÁVER P ZMS pripraví nové znenie zmluvy. Zmluvy budú následne používané od roku 2022.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Kontrola stavu uzatvorených zmlúv a stavu platieb 
Príprava novej podoby Zmluvy 

D. Engelová 
P ZMS 

do 31.3.2021 
priebežne  

 

Úloha 18/2021 Nové pracovné miesto v rámci ZMS  P ZMS  

 
DISKUSIA  

Prebehla diskusia ohľadne zabezpečenia pracovného miesta hospodára ZMS. Š. Engel podrobne informoval 
o možných alternatívach jeho obsadenia (plný, polovičný pracovný úväzok, práca na dohodu) ako aj finančných 
možnostiach ZMS. V prípade obsadenia tohto miesta na plný pracovný úväzok je potrebné počítať s hrubou 
minimálnou mzdou 623,- €. P ZMS s Revíznou komisiou preveria v tejto súvislosti stav financií a plán 
hospodárenia. Členovia P ZMS sa však viackrát zhodli na tom, že najprijateľnejšou by bola alternatíva pracovného 
miesta na plný úväzok.  

ZÁVER 
P a Revízna komisia ZMS preveria v mesiaci apríl 2021 stav financií a plán hospodárenia a tajomník ZMS Š. Engel 
zistí ďalšie podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia financií potrebných na osadenie miesta hospodára ZMS.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Preverenie stavu financií a ZMS a rozbor plánu 
hospodárenia 

P ZMS, Revízna komisia 
ZMS 

apríl 2021 

 

Úloha 19/2021          Noc múzeí a galérií 2021 P ZMS  

 

DISKUSIA  

F. Marcinová sa informovala o stave získania domény webovej stránky Noc múzeí a galérií od p. M. Šoku. Bude 
potrebné zabezpečiť v spolupráci s p. Nagym zverejnenie formulára, v rámci ktorého budú môcť múzejné 
inštitúcie samé vytvárať úvodný dotazník. Od 1. 4. 2021 by malo byť spustené prihlasovanie. Pracuje sa tiež na 
vylepšení dizajnu webových stránok. Vzhľadom na situáciu bude aj tento rok prebiehať podujatie v online 
prostredí a ZMS sa bude snažiť vytvoriť čo najlepšie podmienky na prezentáciu múzeí. F. Marcinová predniesla 
návrh spoločného zámeru ZMS, Rady galérií a múzeí, Slovenského komitétu ICOM adresovať kancelárii 
prezidentky SR Zuzany Čaputovej list s prosbou, aby prevzala záštitu nad týmto podujatím a vyjadrila tak 
podporu múzeám a galériám ako významným pamäťovým a kultúrnym inštitúciám, na činnosť ktorých 
nepriaznivo vplývajú protipandemické opatrenia. Napriek nepriaznivej situácii sa však múzeá a galérie snažia 
plniť svoje poslanie, rozvíjať svoju činnosť a byť aktívne v kontakte s verejnosťou. Podujatie Noc múzeí a galérií 
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2021 je možnosťou aj v tejto neľahkej situácii propagovať činnosť múzeí, aj keď pre toto podujatie netradične – 
v online prostredí. P ZMS súhlasilo s poslaním listu.  

ZÁVER 
Bude získaná doména webovej stránky podujatia Noc múzeí a galérií od p. M. Šoku a zverejnený prihlasovací 
formulár. Bude naformulovaný a poslaný list kancelárii prezidentky SR Zuzany Čaputovej s prosbou o prevzatie 
záštity nad podujatím. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Získanie domény   Š. Engel, M. Majerník do 31.03.2021 

Formulácia a poslanie listu za ZMS F. Marcinová 15.3.2021 

Vytvorenie a zverejnenie formulára  M. Majerník do 1.4.2021 

 

Úloha 20/2021 Propagačné materiály ZMS P ZMS, I. Baláž 

 

DISKUSIA  

Členovia P ZMS sa zhodli, že je potrebné skvalitniť propagáciu činnosti ZMS aj prostredníctvom výroby nových 
propagačných materiálov, a to v súlade a najaktuálnejšími trendmi v oblasti propagácie kultúrnych inštitúcií, čo 
podotkol najmä I. Baláž. Informoval tiež P ZMS o najnovších trendoch a možnostiach v tejto oblasti. Jednou 
z možností je pripraviť propagačný balík, ktorý by napríklad tvorila propagačná taška (F. Marcinová 
pripomenula tašku s logom „Stretnime sa v múzeu“), tlačené propagačné materiály, publikácie z produkcie 
ZMS, upomienkové predmety atď. F. Marcinová spomenula napríklad tlačený propagačný materiál, ktorý mal 
podobu mapy múzejných inštitúcií. Prebehla diskusia o možnej podobe propagačných materiálov.  

ZÁVER 
Členovia P ZMS navrhnú možné spôsoby prezentácie, ktoré pošlú I. Balážovi. Tieto návrhy budú podrobne 
prediskutované na najbližšom zasadnutí P ZMS. Je tiež potrebné uvažovať o finančnom zabezpečení výroby 
propagačných materiálov. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslať návrhy na propagačné materiály I. Balážovi P ZMS  26.3.2021 

 

Úloha 21/2021 Plán činnosti na rok 2021 P ZMS 

ZÁVER 
P ZMS pripraví do najbližšieho zasadnutia plán činnosti ZMS na rok 2021. Členovia P ZMS môžu poslať svoje 
návrhy. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Členovia P ZMS  P ZMS 31.3.2021 

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

• predseda Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách J.Hanko informoval o zasadnutí komisie 8. 3. 2021. 

Súčasťou bude voľba predsedu komisie a členov jej výboru. F. Marcinová mu poďakovala za doterajšie vedenie 

komisie a jeho prácu 

• D. Šubová informovala o stave spracovania zmlúv týkajúcich sa platieb členských príspevkov, najmä procese 

schvaľovania a upravovania v zmysle dohôd so zriaďovateľmi múzeí  

• M. Majerník informoval o pláne činnosti Komisie pre zbierky dejín techniky na rok 2021 
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• P. Hyross informoval o zmene svojho profesijného pôsobiska, zároveň uviedol, že pokračuje v činnosti ako člen RK 

ZMS 

• D. Engelová sa informovala ako naložiť s vydanými zborníkmi, vzhľadom na výnosy z predaja, bude potrebné 

v spolupráci s odbornými komisiami vykonať revíziu a na jej základe prijať potrebné opatrenia  

• F. Marcinová sa informovala ohľadne možností a vôle múzeí sprístupňovať svoje expozície počas sprísnených 

protipandemických opatrení, zatiaľ je sprístupňovaniu naklonená približne polovica oslovených múzeí 

 

V Martine, 17.3.2021 

 
 

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

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 
 

 


