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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 zástupcu revíznej
komisie Ivicu Krištofovú a novozvolenú predsedníčku Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Vandu
Kráľovičovú Prítomných oboznámila s programom zasadnutia.

Ad 2. Agenda ZMS
Úloha 1/2021
ZÁVER

Nadviazanie spolupráce s poľskými
a českými múzejníkmi

F. Marcinová

Vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID 19 zatiaľ nebolo možné
Memorandum podpísať. Poľskí a českí kolegovia potvrdili na základe telefonického
rozhovoru trvajúci záujem o nadviazanie spolupráce. V plnení tejto úlohy sa bude
pokračovať po ukončení protipandemických opatrení. Predpokladá sa, že memorandum
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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

Úloha 2/2021
ZÁVER

Cena ministerky kultúry, kategória múzeá a
galérie

I. Baláž, Š. Engel

Š. Engel informoval, že 5-členná odborná komisia zasadla a boli vybrané inštitúcie, ktoré
budú ocenené. Nasledovať bude slávnostné odovzdávanie cien. P ZMS budú aktuálne
informovať I. Baláž a Š. Engel v zmysle stanovených pravidiel.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Informovanie o oceneniach

I. Baláž, Š. Engel

priebežne

Úloha 4/2021
ZÁVER

Festival múzeí 2021

P ZMS

F. Marcinová kontaktovala p. Michala Jureckého ohľadne ďalšieho postupu pri príprave a
realizácii Festivalu múzeí v roku 2021. Naďalej platí, že festival sa uskutoční v Považskom
múzeu v Žiline, a to v mesiaci jún alebo júl 2021. Situácia však bude aktuálne riešená
priebežne na základe stavu a predikcie protipandemických opatrení.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Festival múzeí 2021

Považské múzeum
v Žiline

jún 2021 (podľa
epidemiologickej
situácie)

Úloha 6/2021
ZÁVER

Projekty FPU na rok 2020

P ZMS, Š. Engel

Jednotlivé odborné komisie boli zástupcami FPU vyzvané upraviť vybrané položky
v rozpočte projektov, aj na základe konkrétnych odporúčaní. Š. Engel pripraví súhrnnú
správu týkajúcu sa podaných projektov za ZMS a pošle ich členom P ZMS (v prípade, že
ďalšie zasadnutie P ZMS sa opäť bude konať on-line formou, ak sa bude konať prezenčne –
predloží správu na nahliadnutie). Všetky požiadavky a pripomienky FPU boli zapracované.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Príprava súhrnnej správy prezentujúcej podané projekty za ZMS v roku
2021

Š. Engel

do ďalšieho
zasadnutia P
ZMS
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Úloha 7/2021

ZÁVER

Pracovná skupina k prepracovaniu
Štandardov odborných múzejných činností

R. G. Maretta, M. Hoferka

V priebehu marca 2021 sa R. G. Maretta a M. Hoferka ako zástupcovia ZMS zúčastnili online
stretnutia zo zástupcami Rady galérií Slovenska (RGS). Následne sa stretli aj za účasti
predsedníčky ZMS so zástupcami RGS a MK SR. Na stretnutiach sa zúčastnení oboznámili
s vypracovanými štandardami druhej strany a predstavami MK SR s ich využitím
pri príprave nového múzejného zákona. Prediskutovali sa aktuálne možnosti vypracovania
spoločných štandardov. Schválené štandardy ZMS majú skôr metodický
charakter vychádzajúci predovšetkým z platných právnych predpisov. Štandardy RGS sú
naopak vypracované ako podklad pre budúcu akreditáciu galérií. Tvoria ich základné
všeobecnejšie štandardy, ku ktorým sú pre jednotlivé oblasti vypracované metodické listy
pre galérie. Zúčastnení sa dohodli na pravidelných pracovných stretnutiach približne
v mesačných intervaloch. Do konca apríla sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny ZMS,
ktorá by mala vypracovať pripomienky a návrhy o doplnenie všeobecných štandardov RGS,
aby boli použiteľné nielen pre galérie ale aj pre múzeá. Na metodických listoch, ktoré budú
obsahovať špecifické a podrobnejšie metodické štandardy pre jednotlivé typy múzeí
a galérií, ako aj pre jednotlivé múzejné a galerijné činnosti, sa bude pracovať na
nasledujúcich stretnutiach. Predbežný plán vypracovania spoločných štandardov múzeí
a galérií je do konca roka 2021 s tým, že do júna 2021 by mala byť ukončená práca
pracovných skupín ZMS a RGS a následne by malo prebehnúť pripomienkovanie
a schvaľovanie spoločných štandardov v rámci oboch záujmových združení.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Zvolať stretnutie pracovnej skupiny ZMS

R. G. Maretta, M.
Hoferka

do 30.4.2021

Úloha 8/2021
ZÁVER

Otázka daňového zaťaženia múzeí

P ZMS

F. Marcinová zapracovala pripomienky od členov P ZMS k správe o otázkach daňového
zaťaženia. 16. 4. 2021 bude poslaná vyhodnocovacia správa s komentárom MK SR, MF SR
a Združeniu miesta a obcí Slovenska.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Poslanie vyhodnocovacej správy MF SR, MK SR a Združeniu miest a obcí

F. Marcinová, D.
Engelová

obratom

Úloha 9/2021
ZÁVER

Dotazník - Dopady pandémie COVID-19
na múzeá

P ZMS, F.Marcinová, A.
Solár

Bola predlžená lehota na vyplnenie dotazníka. F. Marcinová 16. 4. 2021 pošle opätovný list
s výzvou na jeho vyplnenie. Múzeá ktoré dotazník doteraz nevyplnili tak budú môcť urobiť
do 20. 4. 2021. Následne budú dotazníky spracované a vyhodnotené.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Poslanie listu s výzvou na vyplnenie dotazníka

F. Marcinová

16.4.2021

Vyplnenie dotazníka

členské múzeá ZMS

20.4.2021
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Vyhodnotenie dotazníka

Úloha 10/2021
ZÁVER

A. Solár

15.5.2021

R. G. Maretta, Š. Engel

Správa registratúry ZMS

Časť prevezenej registratúry do SNM od tajomníka ZMS Š. Engela je už spracovaná a ako
náhle bude prevezená a spracovaná aj zvyšná časť zo sídla ZMS v Banskej Bystrici, bude
vyhotovený odovzdávací protokol. Prevoz registratúry sa uskutoční podľa možností po
uvoľnení protipandemických opatrení.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Prevoz a usporiadanie kompletnej registratúry

Š. Engel, R.G.Maretta

podľa možnosti

Úloha 11/2021

DISKUSIA

Slávnostné stretnutie pri príležitosti
30. výročia ZMS

P ZMS

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia vzniku ZMS sa nebude konať v priestoroch
Cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch. Š. Engel bude kontaktovať Magistrát Nové
Zámky a poďakuje v mene ZMS za prejavenú ochotu poskytnúť tieto priestory. Slávnostné
stretnutie sa bude konať v meste Stará Ľubovňa ako meste kultúry 2021. Podaný projekt
týkajúci sa zabezpečenia realizácie stretnutia nebol FPU schválený, budú sa hľadať ďalšie
možnosti financovania. Perspektívne však niektoré služby budú poskytnuté bezodplatne
(napríklad prenájom priestorov Kultúrneho domu v Starej Ľubovni). Š. Engel rozpošle
aktuálnu sumarizovanú, rozpracovanú podobu programu všetkým členom P ZMS a na
najbližšom zasadnutí P ZMS sa bude prerokovávať jeho konkrétna podoba.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Poslanie rozpracovaného návrhu programu slávnostného
stretnutia členom P ZMS

Š. Engel

obratom

Príprava slávnostného stretnutia

P ZMS

priebežne

Úloha 12/2021
DISKUSIA

ZÁVER

Participácia na konferencii ICOM 2022 Praha P ZMS
F. Marcinová bude kontaktovať J. Gaburovú, predsedníčku výboru SK ICOM, ohľadne
konkrétnejších informácií týkajúcich sa možnosti prezentácie slovenských múzeí v dňoch 20.
– 28. 8. 2022 na pravidelnej trojročnej konferencii ICOM. Následne bude riešená forma
a obsah prezentačných aktivít a ich možné finančné zabezpečenie – jednou z možností je
uchádzať sa o financovanie projektu z FPU.
P ZMS získa detailnejšie informácie týkajúce sa potrebnej podpory a pomoci pri
organizovaní konferencie.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Kontaktovanie p. J. Gaburovej

F. Marcinová

do 30.4.2021

Participácia pri príprave konferencie

P ZMS

priebežne
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Úloha 13/2021
ZÁVER

Projekty FPU na rok 2021

P ZMS

V súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov z FPU ako aj na základe
výzvy boli podané projekty zosúladené s požiadavkami.

ÚLOHY
Sledovanie priebehu realizácie schválených prjektov

Úloha 14/2021
DISKUSIA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

P ZMS

podľa harmonogramu
jednotlivých projektov

P ZMS, V. Majchrovičová

Správa systému ESEZ 4G - riešenie

Nastavenia systému ESEZ 4G bolo opätovne pripomienkované. Pripomienky, spracované p.
V. Majchrovičovou, boli poslané p. G. Gardošovi, ktorý ich zapracuje. V plnení úlohy sa bude
ďalej priebežne pokračovať.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Sledovať priebeh procesu výberu správcu systému

P ZMS

priebežne

Úloha 15/2021
DISKUSIA

F.Marcinová, D. Hupko

Zabezpečenie činnosti OKOMČ

V máji 2021 sa uskutoční stretnutie a do 31. 5. 2021 bude zvolený nový výbor.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

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

D. Hupko

31.5.2021

Úloha 16/2021

DISKUSIA

ZÁVER

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

P ZMS

Sekretariát ZMS spracúva podklady pre prípravu zasadnutia VZ ZMS. Pripravuje sa finálna
podoba výročnej správy za ZMS ako jej prezentácia. Odborné komisie môžu ešte poslať
podklady či doplniť potrebné informácie. Vypracovaná bola aj správa o platbách členských
príspevkov. V prípade uvoľnenia protipandemických opatrení by sa stretnutie riaditeľov
členských múzeí ZMS mohlo konať prezenčne v máji alebo júni. Stretnutie je možné
uskutočniť aj počas konania sa Festivalu múzeí.
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.
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ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Príprava zasadnutia VZ a stretnutia riaditeľov členských múzeí ZMS

P ZMS

priebežne

Spracovanie podkladov a vypracovanie správy

Š. Engel

15. máj

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

F. Marcinová

po dodaní podkladov

Ad 3. Rôzne
Úloha 17/2021
DISKUSIA
ZÁVER

Členské príspevky a preukazy

P ZMS, D. Engelová

Úloha bola splnená, ZMS rokuje s múzeami v prípade ktorých zmluva ešte nebola
uzatvorená. Š. Engel informoval o revízii stavu vydaných preukazov a známok. Upozornil
na potrebu prípravy nových preukazov, nakoľko starým končí exspirácia.
Bude preto potrebné pripraviť cenovú kalkuláciu výroby nových preukazov, prípadne
riešiť aj aktualizáciu grafickej úpravy a pod.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Príprava na realizáciu a tlač nových preukazov

D. Engelová
P ZMS

priebežne

Úloha 18/2021
DISKUSIA

ZÁVER

Nové pracovné miesto v rámci ZMS P ZMS
Na základe predbežnej finančnej revízie by ZMS mal mať možnosť finančne pokryť náklady
spojené s vytvorením pracovného miesta hospodár-ekonóm. Presné informácie by mali byť
podané aj na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia ZMS.
V tejto veci bude potrebné rozhodnúť sa o charaktere pracovného úväzku, pripraviť
pracovnú náplň, zverejniť výzvu ako aj zabezpečiť všetky náležitosti súvisle s výberovým
konaním.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Preverenie stavu financií a ZMS a rozbor plánu
hospodárenia

P ZMS, Revízna komisia
ZMS

apríl 2021

Úloha 19/2021

DISKUSIA

Noc múzeí a galérií 2021

P ZMS, M. Majerník

Webová stránka je funkčná a aktualizovaná. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka
Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová. F. Marcinová navrhla pripraviť v tejto súvislosti
krátku propagačnú video upútavku, obsahovo zameranú nielen na samotné podujatie, ale
propagáciu slovenských múzeí ako takých. Časový harmonogram príprav ako aj spôsob
realizácie podujatia v roku 2021 je ovplyvnený protipandemickými opatreniami. V týchto
dňoch budú múzeám doručované návratky a zverejnený prihlasovací formulár. Značná časť
aktivít sa pravdepodobne uskutoční v online-priestore. SNM bude koordinovať aktivity
západoslovenských múzeí a ZMS stredoslovenských a východoslovenských múzeí.
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Prebehla diskusia a možnostiach, spôsoboch a limitoch on-line prezentácie múzejných
činností počas Noci múzeí a galérií. Po konzultácii so správcom webovej stránky Noc múzeí
a galérií, ktorý mám odporučil s ohľadom na krátkosť času skúsiť túto alternatívu až
v ďalšom roku. Taktiež súhlasil s návrhom vytvorenia skúšobnej verzie a odskúšanie
takéhoto spôsobu prezentácie v niekoľkých múzeách.
V najbližších dňoch bude múzeám poslaná návratka a na základe odpovedí sa bude
podujatia ďalej koordinovať.

ZÁVER
ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Poslanie prihlasovacieho formulára

M. Majerník

obratom

Poslanie návratiek

M. Majerník

07.05.2021

Úloha 20/2021

Propagačné materiály ZMS

P ZMS, , I. Baláž

Členovia P ZMS môžu ešte posielať dodatočné návrhy I. Balážovi. Po zosumarizovaní budú
prezentované a bude sa o nich diskutovať na najbližšom zasadnutí P ZMS.

ZÁVER
ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Poslať dodatočné návrhy na propagačné materiály I.
Balážovi

P ZMS

do najbližšieho zasadnutia P ZMS

Úloha 21/2021

DISKUSIA

Kontrola skladového stavu edičných
P ZMS, Š. Engel
výstupov ZMS
Vzhľadom na bohatú edičnú činnosť ZMS je potrebná jej revízia, a to najmä skladových
zásob edičných výstupov. Výhľadovo bude potrebné sústrediť ich do jedného skladového
priestoru, vykonať revíziu skutkového stavu zásob, stanoviť cenový výmer, vyhotoviť
zoznam a elektronickú databázu, ponukový list publikácií s cenami a zverejniť ho. Š. Engel
navrhol vytvoriť v rámci webových stránok ZMS e-shop, ako ďalší zo spôsobov distribúcie
publikačných titulov, prípadne vytvoriť virtuálnu knižnicu pdf formátov publikácií, v prípade
ktorých to bude možné (v súlade s dodržaním príslušných právnych predpisov).
K spolupráci na plnení tejto úlohy budú vyzvané aj príslušné odborné komisie.
Koordinátorom tejto úlohy bude Š. Engel.

ÚLOHY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

TERMÍN

Zistenie stavu edičných výstupov z činnosti ZMS

Š. Engel

priebežne

V bode rôzne boli ďalej prerokované


A. Botoš upozornil na potrebu aktualizovať usmernenia v rámci COVID automatu, týkajúcich sa sprístupňovania
múzeí, najmä reguláciu hromadných prehliadok v súvislosti s jednotlivými stupňami ostražitosti, momentálne
nastavenie nie je pre múzeá adekvátne, F. Marcinová bude obratom v tejto veci jednať
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V Martine, 5.5.2021
Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 2. májový 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.
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