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Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          6. 9. 2021              12:30                                  Bratislava 

 

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, Martin 

Hoferka, Adriana Daneková (online účasť), Marián Majerník (online účasť), Ivan Baláž (online účasť) 

 

----- 

 

 

---- 

 

Peter Hyross, Ivica Krištofova 

 

 

Eva Farkašovská 

Program 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS 

3. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
F. Marcinová privítala členov P ZMS, ako aj predsedníčku Prírodovednej komisie ZMS, Evu Farkašovskú a oboznámila P ZMS 
s programom zasadnutia. Vzhľadom na to, že niektorí členovia P ZMS sa nemohli zasadnutia zúčastniť osobne, konalo sa 
zasadnutie kombinovane (prezenčne a online). 

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 1/2021 
Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  

F. Marcinová 

ZÁVER Podpis memoranda sa odkladá do konca epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava podpisu memoranda o spolupráci   F. Marcinová  

po ukončení 
epidemiologických 
opatrení  

 

 

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

R. G. Maretta, M. Hoferka  

DISKUSIA  
R. G. Maretta informoval o ďalšom z pracovných stretnutí, a to aj so zástupcami MK SR. Prvá 
konkrétna oblasť, ktorou sa bude pracovná skupina zaoberať v rámci prípravy štandardov, je 
správa zbierok. Spoločné závery pre túto oblasť by mali byť prijaté do konca októbra 2021. 
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Samotné spoločné štandardy pre múzeá a galérie by mali byť vypracované do konca februára 
2022. R. G. Maretta a P. Hyross tiež otvorili otázky týkajúce sa nastavenia akreditácie a následne 
vplyv na financovanie múzeí.  Malo by byť jasne zadefinované, čo spadá pod základnú prevádzku 
múzeí a základné činnosti, ktoré múzeá musia vykonávať a ktoré by mali byť financované 
zriaďovateľom, a to v plnom ich rozsahu. Isté percento z celkového rozpočtu by napríklad mohlo 
byť použiteľné na zabezpečenie odborných činností. Aktivity realizované nadrámec môžu byť 
realizované aj prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z rôznych fondov. Nemôžu však 
suplovať finančné zabezpečenie, ktoré by malo byť poskytnuté zriaďovateľom, a ktoré má byť 
zárukou systematickej a plnohodnotnej činnosti múzeí. V prípade niektorých projektov pritom 
niektoré múzeá ani nie sú oprávneným žiadateľom. I. Baláž podotkol, že by preto bol vhodný 
napríklad finančný audit múzeí, ktorý by poskytol relevantné podklady pre MK SR, ktorého 
rozpočet je dlhodobo poddimenzovaný a je nevyhnutné ho navýšiť.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

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

Úloha 10/2021 Správa registratúry ZMS   R. G. Maretta 

ZÁVER  

Š. Engel informoval o prevoze registratúry ZMS do priestorov archívu SNM v Bratislave, Žižkova ul. 
č. 18. R. G. Maretta ju bude postupne spracovávať. P. Hyross vyjadril poďakovanie bývalému 
vedeniu Múzea SNP za poskytnutie doterajších priestorov, a v tejto súvislosti podotkol, že sídlom 
ZMS je stále Kapitulská ul. 33, Banská Bystrica. Š. Engel navrhol kontaktovať vo veci sídla ZMS 
nového zriaďovateľa a nové vedenie Múzea SNP.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Spracovanie registratúry  R.G.Maretta podľa možnosti 

 

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

P ZMS 

DISKUSIA 

F. Marcinová informovala o ústretovosti zástupcov mesta Stará Ľubovňa byť nápomocní v prípade 
realizácie slávnostného stretnutia a valného zhromaždenia v Starej Ľubovni. ZMS by malo 
k dispozícii priestory kultúrneho domu alebo štadiónu (podľa vývoja epidemiologickej situácie) za 
prenájom vo výške 50,- €. Pričom Mesto Stará Ľubovňa bude spoluorganizátorom slávnostného 
stretnutia. Vzhľadom na termín konania (24. – 25. 11. 2021) bolo potrebné sa definitívne 
rozhodnúť, či sa bude konať slávnostné stretnutie pri príležitosti valného zhromaždenia alebo sa 
bude konať len valné zhromaždenie (či už prezenčne alebo online). Na základe diskusie o možnom 
vývoji epidemiologickej situácie a následného hlasovania sa P ZMS rozhodlo, že bude pripravovať 
online valné zhromaždenie ZMS, ktoré by sa malo konať 24. 11. 2021. Slávnostné stretnutie sa 
odkladá po dobu priaznivej epidemiologickej situácie.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava valného zhromaždenia ZMS P ZMS priebežne 

 

Úloha 12/2021 Participácia na konferencii ICOM 2022 Praha P ZMS, F. Marcinová 

DISKUSIA  

F. Marcinová komunikovala v predmetnej veci s predsedníčkou slovenského komitétu ICOM J. 
Gaburovou. F. Marcinová navrhuje podať v súvislosti s participáciou ZMS na konferencii ICOM 
2022 v Prahe projekt na Fond na podporu umenia. Išlo by o projekt zameraný na  prezentáciu 
členských múzeí ZMS ako aj jeho činnosti v rámci prezentačného stánku, mobilnej aplikácie 
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a upomienkových predmetov. Podklady k projektu budú pripravené do konca októbra 2022. F. 
Marcinová osloví generálneho riaditeľa SNM, Mgr. B. Panisa ohľadne prípadnej spolupráce na 
prezentácii členských múzeí ZMS na generálnej konferencii.  

ZÁVER 
 ZMS pripraví podklady k projektu, zameraného na prezentáciu členských múzeí ZMS na 

konferencii ICOM v Prahe v roku 2022.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Kontaktovanie generálneho riaditeľa SNM F. Marcinová do 31.10.2021 

Návrh projektu na prezentáciu ZMS  F. Marcinová do 31.10.2021 

 

Úloha 13/2021 Projekty FPU na rok 2021 P ZMS  

ZÁVER  

Š. Engel informoval o stave riešenie jednotlivých projektov a s nimi súvisiacej ekonomickej 
agende. F. Marcinová informovala o pripravovanom XXV. ročníku konferencie Etnológ a múzeum 
s názvom „Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku“. Vzhľadom na nepriaznivú 
epidemiologickú situáciu sa nemohla konať v plánovanom termíne 21. – 23. 9. 2021 a bola 
odložená. Ak bude usporiadaná s prezenčnou účasťou, je potrebné ju realizovať najneskôr do 31. 
1. 2022. Vedenie SNM-Múzeí v Martine navrhlo, že v prípade pretrvávania či zhoršenia 
epidemiologickej situácie  je možné ju realizovať online. V súčasnosti sa pracuje na príprave 
zborníka z konferencie. M. Hoferka informoval o stave prípravy publikácie s názvom Príbeh 
predmetu v rámci kampane Múzeum v čase – čas v múzeu. Š . Engel informoval o praktickom 
ukončení projektu Prírodovednej komisie.  

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  

 

Ad 3. Rôzne  

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

ZÁVER 

Š. Engel informoval o pripravovanom obežníku pre členské múzeá ZMS v súvislosti s platbou 
členských príspevkov a distribúciou členských preukazov, ako aj o samotnom obsahu obežníka. 6. 
10. 2021 bude obežník distribuovaný členským múzeám ZMS. Na základe získaných údajov budú 
následne pripravované zmluvy – podľa počtu mandátov alebo aj záujmu zakúpiť členské preukazy 
nad počet mandátov. Po úhrade faktúr budú preukazy distribuované do členských múzeí ZMS. Š. 
Engel zároveň upozornil na potrebu kontroly stavu preukazov ZMS zo strany jednotlivých 
členských múzeí (ide napr. o stratené preukazy, preukazy, ktoré sú v držbe tých, ktorí ukončia 
zamestnanecký pomer  atď.) Je tiež potrebné zabezpečiť zo strany členských múzeí pre svojich 
zamestnancov zamestnanecký preukaz alebo iný doklad o zamestnaní, nakoľko tieto doklady sú 
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potrebné pri predložení preukazu ZMS a uplatnení výhod.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Príprava obežníka a jeho zaslanie členským múzeám  
 

Š. Engel, D. 
Engelová 
P ZMS 

do 6. 9. 2021 

Následná distribúcia preukazov 
D. Engelová 
P ZMS 

po úhrade členských príspevkov 

 

Úloha 18/2021 Nové pracovné miesto v rámci ZMS  P ZMS, Š. Engel, F. Marcinová 

ZÁVER 

Do zverejneného výberového konania sa neprihlásil žiadny záujemca. P. Hyross navrhol menšie 
úpravy niektorých podmienok pre záujemcov o predmetné pracovné miesto, ktoré budú 
zohľadnené. Bude pripravené nové výberové konanie. Záujemcovia sa budú môcť prihlásiť do 
30.11.2021.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Príprava a zverejnenie nového výberového konania 
F. Marcinová, Š. 
Engel 

obratom 

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

ZÁVER 
I. Baláž vyzval členov P ZMS o dodatočné poslanie návrhov formy a podoby propagačných 
materiálov. Boli zhodnotené aj doteraz navrhnuté a prediskutované možnosti ich realizácie. I. 
Baláž do 18. 10. 2021 pošle zosumarizované návrhy predsedníčke ZMS, F. Marcinovej.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Návrh propagačných materiálov P ZMS do 8.10.2021 

Sumarizácia podkladov a jej poslanie predsedníčke ZMS F. 
Marcinovej 

I. Baláž do 18.10.2021 

 

Úloha 21/2021 
Kontrola skladového stavu edičných 
výstupov ZMS 

P ZMS, Š. Engel, R. G. Maretta 
 

 ZÁVER 
Skladový stav a súpis je vyhotovený. Kompletizujú sa podklady k elektronickej databáze, ktorá 
bude  sprístupnená, ako aj ponukový list publikácií a spustený e-shop v rámci webových stránok 
ZMS. 

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Príprava elektronickej databázy a jej zverejnenia na webových 
stránkach ZMS 

Š. Engel, R.G. 
Maretta 

priebežne 

 

Úloha 22/2021 
Novelizácia zákona č. 206/2009 Z.z. o 
múzeách a o galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty 

P ZMS, F. Marcinová  

 DISKUSIA 
V súvislosti pripravovanou novelizáciou  zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách 
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty vznikla na MK SR pracovná skupina. 
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Predsedníčka ZMS  bola nominovaná za jej člena. V najbližšom období budú prejednávané 
najmä problematika akreditácií múzeí a galérií a evidencia zbierkových predmetov 
a predmetov kultúrnej hodnoty 7. 10. 2021 bude členským múzeám poslaný obežník, 
prostredníctvom ktorého sa budú mať možnosť vyjadriť sa k pripravovanej novelizácii. 
Vyplnený obežník bude potrebné v prípade záujmu poslať do 15. 10. 2021.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Poslanie obežníka členským múzeám ZMS F. Marcinová 7.10.2021 

Spätné odoslanie vyplneného obežníka členské múzeá 
ZMS 

do 15.10.2021 

 

Úloha 23/2021 
Zakúpenie licencie umožňujúcej 
realizáciu online podujatí 

P ZMS, F. Marcinová  

 DISKUSIA 

V súvislosti pripravovanou novelizáciou  zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách 
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty vznikla na MK SR pracovná skupina. 
Predsedníčka ZMS  bola nominovaná za jej člena. V najbližšom období budú prejednávané 
najmä problematika akreditácií múzeí a galérií a evidencia zbierkových predmetov 
a predmetov kultúrnej hodnoty 7. 10. 2021 bude členským múzeám poslaný obežník, 
prostredníctvom ktorého sa budú mať možnosť vyjadriť sa k pripravovanej novelizácii. 
Vyplnený obežník bude potrebné v prípade záujmu poslať do 15. 10. 2021.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Výber vhodnej aplikácie  a prieskum trhu P ZMS, F. 
Marcinová 

priebežne 

   

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

  

 A. Daneková informovala seminári Múzeá spájajú II., ktorý sa konal 23. 9. 2021 sa v priestoroch SNM – Bratislavského 

hradu. Členom P ZMS bol poslaný link na záznam zo semináru 

 F. Marcinová opätovne navrhla pripraviť a zverejniť na webových stránkach ZMS bulletin, ktorý bude s kalendáriom 

poskytovať informácie o pripravovaných aktivitách jednotlivých členských múzeí, ktoré budú mať záujem o takýto 

spôsob propagácie – F. Marcinová rozpošle dotazník a do 25.10.2021 bude potrebné ho vyplniť 

 Členským múzeám ZMS bude rozposlaný dotazník týkajúci sa zistenia záujmu o založenie Archeologickej komisie ZMS 

 F. Marcinová navrhla pravidelné stretnutia s odbormi kultúry samosprávnych krajov a požiadala členov P ZMS 

o návrhy, čo by malo byť predmetom diskusií na takýchto stretnutiach (napr. múzejné štandardy, finančné 

zabezpečenie múzeí atď.) 

 A. Botoš  informoval  o výsledkoch predbežného rokovania so zástupcami Archeologického múzea SNM o možnosti 

vytvorenia Archeologickej  komisie ZMS. Predbežne navrhol e-mailovou komunikáciou osloviť archeológov členských 

múzeí a v prípade pozitívnej odozvy zo strany potencionálnej členskej základne by bolo v roku 2022 zvolané 

ustanovujúce zasadnutie Archeologickej komisie ZMS.  
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V Martine, 7. 10. 2021 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 3. 11. 2021 v priestoroch Ľubovnianskeho 
múzea v Starej Ľubovni. 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.  

 
 

 

 

 

 


