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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          24. 6. 2021              10:00                                  Martin 

 

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

Františka Marcinová, Štefan Engel, Robert Gregor Maretta, Andrej Solár, Marián Majerník, 
Martin Hoferka, Adriana Daneková 
 
Alexander Botoš 
 
 
................. 
 
Iveta Kacarová 
 
 
 
 
 
Dáša Ferklová, Radovan Sýkora 

Program 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS 

3. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
F. Marcinová privítala všetkých prítomných členov P ZMS, Revíznej komisie i členov komisií ZMS. Otvorenia zasadnutia 
sa zúčastnil aj Radovan Sýkora, podpredseda komisie ÚMP a riaditeľ SNM v Martine, na pôde ktorého sa zasadnutie P 
ZMS konalo. F. Marcinová poďakovala R. Sýkorovi za možnosť zrealizovať zasadnutie v priestoroch múzea. Zasadnutie 
sa po dlhšom období mohlo vzhľadom na uvoľnenie protipandemických opatrení konať prezenčne. F. Marcinová 
oboznámila P ZMS 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. V plnení tejto úlohy sa bude pokračovať po uvoľnení  
protipandemických opatrení. Predpokladaný termín podpísania memoranda je  
mesiac september 2021, pri príležitosti konferencie pripravovanej Úniou múzeí v prírode, 
prípadne počas konania konferencie Etnologickej komisie.  
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zaslanie podoby Memoranda členom P ZMS  F. Marcinová  v riešení 

 

Úloha 2/2021 Cena ministerky kultúry, kategória múzeá a galérie I. Baláž, Š. Engel 

ZÁVER V riešení na strane MK SR. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Účasť na slávnostnom odovzdávaní Cien Ministerky kultúry SR  I. Baláž, F. Marcinová  06. 07. 2021 

Úloha 4/2021 Festival múzeí 2021 P ZMS  

ZÁVER  

Festival múzeí 2021 sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 6. 2021 v Považskom múzeu v Žiline. Dňa 
27. 6. 2021 prebehne prezentácia múzeí v areáli Budatínskeho hradu a 28. 6. 2021 sa 
uskutoční porada riaditeľov členských múzeí a odborný seminár – Za dverami múzea – Čo 
sme robili, keď sme nerobili, v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Š. Engel informoval 
o pripravovaných správach a plánoch činnosti, ktoré budú predložené na zasadnutí riaditeľov 
členských múzeí ZMS. P ZMS prerokovalo jednotlivé body programu porady ako aj celý 
program Festivalu múzeí 2021.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava festivalu po organizačnej a realizačnej stránke  
P ZMS 
Považské múzeum v Žiline 

do 28.06.2021 

 

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

R. G. Maretta, M. 
Hoferka  

ZÁVER  

Pracovná skupina ZMS sa stretla 22. 6. 2021 a vypracovala poklady pre spoločné štandardy 
pre múzeá a galérie, ktoré prerokuje so zástupcami Rady galérií Slovenska (RGS) 25. 6. 2021. 
Spoločné štandardy by mali vychádzať z platných právnych predpisov, prihliadať na aktuálne 
požiadavky múzejnej a galerijnej praxe a približovať sa medzinárodným štandardom. Na 
príprave štandardov bude ďalej pracovať pracovná skupina ZMS a to aj v spolupráci s RGS 
a zástupcami MK SR.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava štandardov pre múzejné a galerijné inštitúcie R. G. Maretta, M.Hoferka  priebežne 

 

Úloha 9/2021 Dotazník - Dopady pandémie COVID-19 na múzeá  
P ZMS, F.Marcinová, A. 

Solár 

ZÁVER  

Dotazník bol vyhodnotený, zosumarizované výsledky vo forme obežníka budú poslané 
zriaďovateľom členských múzeí a zverejnené na webovej stránke ZMS a FB profile ZMS.  
Budú tiež prezentované na porade riaditeľov členských múzeí a priložené k zápisnici tejto 
porady.  
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zverejnenie výsledkov dotazníkovej akcie 
A. Solár, F. Marcinová, I. 
Baláž 

po stretnutí 
riaditeľov ZMS 

 

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

ZÁVER  Úloha je v plnení.    

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, R. G. Maretta, 

Š. Engel  

DISKUSIA 

Slávnostné stretnutie v novembri 2021 sa uskutoční v Starej Ľubovni – Meste kultúry 2021. 
Slávnostná recepcia sa uskutoční v Kultúrnom dome. Okrem spomienkovej slávnosti bude 
súčasťou aj slávnostné odovzdávanie cien Zväzu múzeí. V tejto súvislosti bude potrebné 
vyhlásiť podmienky a zverejniť  vypracovaný formulár.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie rozpracovaného návrhu programu slávnostného 
stretnutia členom P ZMS 

Š. Engel priebežne 

Príprava, vypracovanie a zverejnenie formulára v súvislosti 
s vyhlasovaním cien 

R. G. Maretta, Š. Engel 
do najbližšieho 
zasadnutia  

Príprava programu slávnostného stretnutia P ZMS priebežne 

 

Úloha 12/2021 Participácia na konferencii ICOM 2022 Praha P ZMS  

ZÁVER 

P ZMS získa detailnejšie informácie týkajúce sa potrebnej podpory a pomoci pri organizovaní 

konferencie. V auguste 2021 sa uskutoční v Prahe porada týkajúca sa organizácie 

konferencie. Jedno z výjazdových stretnutí sa uskutoční aj na Slovensko (do pohraničnej 

oblasti Slovenskej a Českej republiky). Slovenské múzeá budú prezentované v rámci 

samostatného prezentačného stánku. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Participácia pri príprave konferencie P ZMS priebežne 

 

Úloha 13/2021 Projekty FPU na rok 2021 P ZMS  

ZÁVER  
Sekretariát ZMS priebežne podáva nové informácie P ZMS o realizácii jednotlivých projektov. 
ZMS sa podarilo získať financie na realizáciu odbornej konferencie Prírodovednej komisie, 
Etnologickej komisie a na vydanie tretieho pokračovania publikácie Príbeh predmetu v rámci 
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kampane Múzeum v čase – čas v múzeu.   M. Hoferka informoval o stave prípravy publikácie, 
ktorá by mala byť vydaná do slávnostného stretnutia ZMS v novembri 2021. D. Ferklová 
informovala o pripravovanej konferencii Etnologickej komisie Osobnosti národopisného 
múzejníctva na Slovensku a jej programe. V rámci prípravy bude v prvej polovici júla 2021 
posielaný 2. cirkulár. Informácie sú zverejnené aj na webových stránkach ZMS. V súvislosti 
s konaním konferencií ako aj ďalších podujatí realizovaných ZMS F. Marcinová podotkla, že je 
potrebné zakúpiť licenciu k ich prípadnej online realizácii.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovanie priebehu realizácie schválených projektov  P ZMS 

podľa 
harmonogramu 
jednotlivých 
projektov 

 

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

Majchrovičová 

DISKUSIA  Úloha je v riešení.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovať priebeh procesu výberu správcu systému   P ZMS priebežne  

 

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

ZÁVER 
Uskutočnilo sa stretnutie odbornej komisie a bol zvolený nový výbor. Predsedníčkou sa stala 

Viera Majchrovičová a členkami výboru Viera Jurková a Marta Janovíčková.  

 

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

P ZMS  

DISKUSIA  

Keďže sa v roku 2021 ešte nekonalo Valné zhromaždenie, výkaz činnosti a hospodárenia ZMS 
za rok 2020 a ½ roka 2021 a plán činnosti na rok 2021 a 2022 budú predbežne riaditeľom 
ZMS predložené na porade riaditeľov, ktorá sa bude konať 28. 6. 2021 v rámci Festivalu 
múzeí 2021. Súčasťou programu bude okrem predkladania výkazov a plánov činnosti aj 
prezentácia výsledkov dotazníkov zameraných na dopady COVID-19 na múzeá, daňového 
zaťaženia aj online konzultácia so zástupcami Fondu na podporu umenia (Dušan Buran, Jozef 
Kovalčík), ktorí budú informovať o pripravovaných zmenách v grantovej schéme a bude tiež 
možné prediskutovať otázky týkajúce sa podávania projektov múzejnými inštitúciami. Do 
programu budú zaradená aj podnety navrhnuté riaditeľmi členských múzeí ZMS. 

ZÁVER 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa Valné zhromaždenie uskutoční v mesiaci november, boli 
hlavné prípravy programu zamerané na stretnutie riaditeľov. Celý program stretnutie bude 
predstavený formou prezentácií. Jednotlivý členovia P ZMS pripravia prezentácie, jednotlivé 
body programu boli rozdelené medzi členov P ZMS, ktorý ich predstavia na stretnutí.  
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

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

Š. Engel, F. Marcinová po dodaní podkladov 

 

Ad 3. Rôzne  

Úloha 17/2021 Členské príspevky a preukazy  P ZMS, D. Engelová  

ZÁVER 

Prebieha spracovávanie poslaných členských príspevkov. Bola pripravená a schválená cenová 
ponuka výroby nových preukazov a bude tiež pripravená ich nová grafická  podoba.  
Optimalizovaná verzia na rok 2020 bude 1500 ks. Je potrebné rešpektovať pravidlá 

prerozdeľovania členských preukazov v rámci členských múzeí.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava na realizáciu a tlač nových preukazov  
D. Engelová 
P ZMS 

Priebežne, do konca 2021 

 

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

ZÁVER 
Š. Engel vypracoval vyhlásenie výberového konania so zapracovanými pripomienkami členov 
P ZMS. Táto úloha a jej plnenie budú prezentované aj na porade riaditeľov ZMS. Po 
prípadnom pripomienkovaní budú zverejnené podmienky výberového konania.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava a zverejnenie výberového konania P ZMS priebežne 

 

Úloha 19/2021 Noc múzeí a galérií 2021  P ZMS, M. Majerník  

ZÁVER 

M. Majernik informoval o spätnej väzbe múzeí a predbežnom vyhodnotení Noci múzeí. ZMS 
bola ponúknutá propagácia Noci múzeí a galérií od spoločnosti  „Pravé slovenské“. 
V súvislosti s podujatím je potrebné ešte doriešiť fakturačné náležitosti a do pripravovaného 
rozpočtu k nasledujúcemu ročníku zahrnúť aj náklady spojené s aktualizáciou stránky 
podujatia a jej zmenami na skvalitnenie. F. Marcinová vyzdvihla záštitu prezidentky SR Ž. 
Čaputovej nad podujatím. Poďakovala tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii 
podujatia. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava a poslanie ďakovného listu prezidentke SR Z. 
Čaputovej  

F. Marcinová obratom 

 

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

ZÁVER 
Vzhľadom na potrebu prezentácie činnosti ZMS Predstavenstvo ZMS navrhuje nové 
myšlienky pretaviť do reálnej podoby-prezentačného materiálu. Členovia prepošlú návrhy 
I. Balažovi, ktorý pripraví návrh.   
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ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava návrhov prezentačných materiálov I. Baláž priebežne 

 

Úloha 21/2021 
Kontrola skladového stavu edičných 
výstupov ZMS 

P ZMS, Š. Engel 

 DISKUSIA  

Š. Engel spracováva posielané údaje za jednotlivé odborné komisie ZMS. Po spracovaní 
údajov bude vyhotovený a zverejnený zoznam a elektronická databáza, ako aj ponukový list 
publikácií ako aj spustený e-shop v rámci webových stránok ZMS, ako ďalší zo spôsobov 
distribúcie publikačných titulov.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Zistenie stavu edičných výstupov z činnosti ZMS Š. Engel priebežne 

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

 Členovia P ZMS a prítomní zástupcovia revíznej komisie a komisií ZMS diskutovali o otázke delimitácie Múzea 

SNP. Na MK SR vznikla pracovná skupina týkajúca sa tohto prevodu správy. Jej členom je aj Jozef Labuda, 

odborný pracovník Slovenského banského múzea ako zástupca Múzejnej a galerijnej rady. 

 Š. Engel informoval, že v dňoch 21.-23. júna 2021 sa konalo Stretnutie prírodovedcov spojené s konferenciou, 

počas ktorého sa konalo aj zasadnutie Prírodovednej komisie (ďalej iba PK). To bolo spojené s doplňujúcimi 

voľbami do výboru komisie. Novou predsedníčkou PK sa stala Eva Farkašovská. Tajomníčkou sa stala Mgr. Alena 

Lenkov. 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 5. 8. 2021 v priestoroch SNM v Martine. 
V prípade nepriaznivej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19, sa zasadnutie uskutoční prostredníctvom 
online konferencie, prípadne kombinovane.   
 
V Martine, 24.6.2021 

 

 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 


