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Stanovisko Predstavenstva Zväzu múzeí 
na Slovensku k prevodu správy 

Múzea Slovenského národného povstania 
Zväz múzeí na Slovensku (ďalej len ZMS) vznikol v roku 1990 ako dobrovoľné záujmové združenie 

právnických osôb nezávislé od štátnych či politických štruktúr. Hlavným poslaním ZMS od jeho vzniku 

je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva i záujmy a podporovať 

múzejníctvo na Slovensku. V rámci svojho poslania ZMS zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy 

svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu k ich zriaďovateľom, podieľa sa na príprave právnych 

predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva. ZMS sleduje a presadzuje dodržiavanie princípov 

Etického kódexu múzeí ICOM, realizuje alebo sa podieľa na realizácii rôznych foriem vzdelávania 

a prezentačných aktivít múzeí, vykonáva edičnú a publikačnú činnosť, všestranne propaguje 

a popularizuje činnosť združenia a všetkých jeho členov. Členskú základňu ZMS tvorí v súčasnosti 

74 múzeí (cca 79,6 %) z celkového počtu 93 všetkých múzeí na Slovensku. Jedným zo zakladajúcich 

členov ZMS je aj Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (ďalej len „Múzeum 

SNP“), ktoré poskytuje svoje priestory aj pre činnosť sekretariátu ZMS a na organizáciu valných 

zhromaždení ZMS. Prevod správy Múzea SNP pod iného zriaďovateľa sa teda bytostne dotýka aj ZMS. 

Už v decembri 2020 bol medializovaný zámer o prevode správy Múzea SNP od Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR) pod Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len 

MO SR). Obratom na túto informáciu reagoval ZMS listom adresovaným MK SR, v ktorom okrem iného 

ponúkol odbornú pomoc pri riešení tejto otázky. MK SR v odpovedi uviedlo, že ZMS ako aj odborníkov 

bude včas informovať. Predsedníčka ZMS bola na žiadosť MK SR prizvaná na zasadnutie Múzejnej 

a galerijnej rady (ďalej len MGR) dňa 27. apríla 2021, na ktorom bola oznámená skutočnosť týkajúca 

sa Múzea SNP. Odborné otázky ohľadom právneho postavenia, finančného, materiálneho 

či personálneho zabezpečenia Múzea SNP po zmene zriaďovateľa neboli zodpovedané a neboli 

predložené ani relevantné dokumenty, ako pripravované memorandum o spolupráci MK SR a MO SR, 

či analýzy súčasného stavu, ktoré by boli podkladom k rozhodnutiu o zmene zriaďovateľa a právnom 

postavaní Múzea SNP. MGR pre nedostatok informácii nevydala žiadne stanovisko a vyžiadala 

si doplňujúce informácie i odpovede na položené otázky. Napriek tomu bolo memorandum 

o spolupráci medzi MK SR a MO SR podpísané dňa 5. 5. 2021 a oznámené odbornej i širokej verejnosti 

prostredníctvom médií. Keďže doteraz ZMS nedostal relevantné odpovede na otázky položené počas 

zasadnutia MGR, ani iné informácie zo strany MK SR, musí reagovať iba na informácie podané 

v médiách.  
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Predsedníctvo ZMS konštatuje viaceré znepokojujúce skutočnosti, ktoré sa dotýkajú nielen samotného 

Múzea SNP, ale aj múzejníctva a kultúry na Slovensku vo všeobecnosti. 

Zmena zriaďovateľa a strata právnej subjektivity kultúrnej inštitúcie 
Otázka zmeny zriaďovateľa by v prípade Múzea SNP nebola až tak závažná, keby sa neudiala 

naznačeným spôsobom a z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Múzeá, rovnako ako galérie a knižnice, 

nemusia byť výhradne v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ale môžu efektívne fungovať 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ktoréhokoľvek rezortu. Kultúrne dedičstvo sa totiž vytvára a nachádza 

vo všetkých oblastiach spoločnosti. Oveľa dôležitejšia je však strata právnej subjektivity ktoréhokoľvek 

múzea, pretože tá tvorí podstatnú časť manažmentu kultúrnej inštitúcie ako takej. Počas 30-ročnej 

existencie ZMS prešli mnohé jeho členské múzeá prirodzeným organizačným vývojom, vrátane zmeny 

zriaďovateľa i právnej subjektivity, ktoré však so sebou prinášajú delimitácie majetku, personálu 

i zbierkových fondov. Kým takéto zmeny môžu priniesť aj pozitívne aspekty, delimitácie hodnotia 

múzeá s odstupom času negatívne. 

V sústave múzeí zohrávajú dôležitú, ak nie najdôležitejšiu, úlohu najmä celoštátne múzeá 

s komplexnou múzejnou dokumentáciou. Od roku 1961, kedy v podstate vznikla súčasná sústava múzeí 

na Slovensku, tvoria takýto základný pilier rezortu kultúry najmä tri múzeá: Slovenské národné 

múzeum, Slovenské technické múzeum a Múzeum SNP. Týmto trom múzeám patrilo odvtedy 

vzhľadom na ich význam pre vedu, kultúru a dejiny popredné miesto v múzejníctve na Slovensku. 

Múzeum SNP je vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia nielen 

v oblasti dejín druhej svetovej vojny, ale aj protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 

1938 – 1945. Nie je preto len vojenským múzeom. Funguje zároveň ako ústredné informačné, 

metodické, koordinačné, vzdelávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie. 

Presun Múzea SNP prichádza v náročnej dobe, v ktorej väčšina múzeí rieši existenčné problémy. 

Ako sú výpadok hlavného príjmu zo vstupného, či problém návratu návštevníkov. Rovnako aj zníženie 

príspevkov od zriaďovateľa na 80% má tvrdý dopad na platy zamestnancov i na zabezpečenie zákonom 

stanovených základných funkcií fondových inštitúcií. Múzeá a fondové inštitúcie fungujú vo finančne 

poddimenzovanom prostredí. Z roka na rok narastá investičný dlh v správe budov a materiálno-

technického vybavenia, výrazne aj rastie prezentačný dlh v morálne zastaranom mobiliári expozícií, 

zvyšuje sa energetická náročnosť objektov, nejestvujú prostriedky na digitalizáciu expozícií v súlade 

s trendom múzeí 21. storočia, chýbajú prostriedky na kúpu, rekonštrukciu a obnovu depozitárov, 

v ktorých sa často v dezolátnom prostredí uchováva slovenské i svetové kultúrne dedičstvo. Platové 

podmienky odborných zamestnancov v múzejníctve nie sú motivačné pre mladých vzdelaných ľudí. 

Problémom je získať pre prácu vo fondových inštitúciách adeptov nielen pre odborné, kurátorské, 

lektorské či reštaurátorské pozície, ale už aj dielenských a technických pracovníkov. Vieme, že všetky 

tieto nami uvedené skutočnosti sú argumentom pre realizáciu delimitácie a riešenie týchto otázok 

v Múzeu SNP, no bez záväzných dokladov nezaručuje zmena správy zlepšenie podmienok.  
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Múzeum SNP patrí k popredným múzeám na Slovensku, svojou činnosťou sa za ostatné roky zaradilo 

medzi významné múzea vo svete. Obávame sa, že v prípade prvotne avizovanej straty právnej 

subjektivity, ktorá bola dňa 19. 5. 2021 v debate Rádia Regina Stred vyvrátená, no minister obrany 

nepoprel podriadenosť inej inštitúcií, ale so zachovaním právnej subjektivity, a oddelenia jednotlivých 

zložiek od Múzea SNP (najmä Slovenskej národnej expozície v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau 

v Osvienčime) sa zmení i kvalita poskytovaných služieb verejnosti a dôjde k odlivu odborných 

zamestnancov. Na základe komunikovaného „spájania odborných kapacít“ bude časť zvyšných 

zamestnancov prepustených, hoci aj túto informáciu dňa 19. 5. 2021 minister obrany opäť poprel. 

V prípade, že Múzeum SNP stratí právnu subjektivitu, vo svojej podstate nedôjde len k presunu 

pod iného zriaďovateľa, ale k likvidácii inštitúcie ako takej. 

Je otázne a zároveň aj zarážajúce, prečo sa MK SR vzdáva jednej zo svojich najdôležitejších kultúrnych 

inštitúcií v sektore múzejníctva, ktoré má podľa zákona o múzeách a galériách vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Doteraz neboli zverejnené relevantné analýzy a regulárne odborné dôvody, prečo 

má k tejto delimitácii vlastne dôjsť. Práve v tomto období má byť prioritou zriaďovateľa udržanie 

a dofinancovanie fondových inštitúcií s dlhodobou tradíciou, lebo tieto inštitúcie sú základným 

habitátom kultúry a akcelerátorom kreatívneho priemyslu i turizmu v ekonomike štátu. 

Odborná verejnosť a transparentnosť zmien v rezorte kultúry 
Tak zásadná zmena, akou je reštrukturalizácia a delimitácia celoštátnej fondovej inštitúcie, musí 

byť vopred ohlásená verejnosti, posúdená odbornou obcou na výsostne profesionálnej báze, 

pri zachovaní transparentnosti formálnych i vecných procesov, ktoré zaručia rešpektovanie celistvosti 

a nedotknutosti zúčastnených inštitúcií. Toto odborné posúdenie musí byť súčasťou otvorenej 

politickej kultúry a predchádzať politickému rozhodnutiu i prípadným „medzirezortným memorandám 

o porozumení“ ako je zvykom v transparentnej demokratickej spoločnosti. 

Z odborného posúdenia a následného uzavretia dohôd o financovaní, zmenách právnej subjektivity, 

postavení dotknutých osôb, najmä zamestnancov, a novom postavení inštitúcie v sieti fondových 

inštitúcií, môže vzísť záver o reštrukturalizácii a delimitácií. Je nám ľúto, že uvedené základné odborné 

posúdenie bolo v prípade rozhodnutia o deliminácii Múzea SNP opomenuté a odborná verejnosť bola 

ignorovaná. Ako dosvedčuje i petícia odborníkov, rozhodnutie MK SR nemá podporu odbornej 

verejnosti.  

Je otázne, prečo MK SR nezaujíma názor odbornej verejnosti, ako sú najmä ZMS či Slovenský komitét 

Medzinárodnej rady múzeí (ICOM Slovakia) a ďalších inštitúcií. Je zarážajúce, že napriek vyjadreniam 

ministerky kultúry dňa 19. 5. 2021 vo vyššie spomínanej relácii, MK SR nezaujíma ani stanovisko MGR, 

vlastného poradného orgánu v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrneho dedičstva, ktorého úlohou 

je okrem iného aj posudzovanie návrhov na riešenie zásadných otázok a strategického smerovania 

rozvoja múzeí a galérií. Varovným signálom je aj údajne súhlasné stanovisko MGR poskytnuté médiám, 

hoci to bolo neskôr vyvrátené ako chyba v komunikácii.  
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Devastačné dôsledky a zmeny právnych predpisov v skrátenom 

legislatívnom konaní 
V odbornej verejnosti vyvoláva vážnu obavu aj vznik nebezpečného precedensu pre zmenu 

zriaďovateľa na základe politického rozhodnutia, bez odbornej diskusie a to nielen vo fondových 

inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ale aj vyšších územných celkov, miest a obcí. Tento 

precedens môže mať devastačné následky pre zriadenú kultúru, ktorá je opornou kostrou nezriadenej 

kultúry. Celej odbornej verejnosti je jasné, že aby mohlo dôjsť k naplneniu memoranda, bude potrebná 

zmena legislatívy t. j. zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách v platnom znení. Zároveň 

nie je možné predvídať dopady vyvolané zmenou zákona o múzeách a galériách, ktorý bude 

bez náležitej odbornej konzultácie vytvorený za menej ako pol roka a v skrátenom legislatívnom 

konaní schválený v pléne Národnej rady SR, ak má byť delimitácia ukončená k 1. 1. 2022 

ako bolo avizované ministrom obrany pri podpise memoranda. Zmena zákona sa však bytostne týka 

všetkých múzeí a galérií na Slovensku a ovplyvní ich ďalší vývoj, vykonávané odborné činnosti, 

či služby poskytované verejnosti. 

Záverom 
Vzhľadom na vyššie uvedené je Predstavenstvo ZMS toho názoru, že zmena zriaďovateľa 

a zamýšľaná reštrukturalizácia Múzea SNP nebude bez vopred zverejneného jasného postupu 

akceptovaného verejnosťou znamenať zlepšenie nielen pre inštitúciu, odborných zamestnancov, ale ani 

pre širokú verejnosť, ktorej predovšetkým táto celonárodná inštitúcia slúži. Múzeum SNP plní dôležité 

výchovno-vzdelávacie poslanie v spoločnosti najmä dnes, v období výrazne narastajúceho extrémizmu 

a neofašizmu. 

Žiadame preto MK SR, aby prehodnotilo tento zámer napriek podpísanému memorandu a začalo 

sa významne zaoberať nachádzaním zdrojov, najmä progresívnemu fundraisingu a kvalifikovanej 

príprave výziev pre čerpanie fondov Európskej únie v novom programovom období 2021 – 2027, 

na výrazne vyššie dofinancovanie fondových inštitúcií, najmä múzeí a ďalších kultúrnych inštitúcií 

na Slovensku. 

Predstavenstvo ZMS napriek všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam verí, že cieľom súčasnej Vlády SR 

je pracovať pre blaho celej spoločnosti. ZMS preto naďalej ponúka MK SR odborné kapacity 

pre kvalifikované a odborné riešenie problematiky, tak aby sme došli k akceptovanému konsenzu 

všetkých zúčastnených. 
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