
Správa o činnosti Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovenku  
od 30. Valného zhromaždenia ZMS   

 

A) Koncepčná práca 

 

 1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na príprave právnych 

predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja slovenského múzejníctva. V 

prípade potreby iniciovať zmeny v právnych predpisoch. 

 

- Otvorená téma Štandardy odborných múzejných činností (nižšie vysvetlené) 

- školenia pre pracovníkov členských múzeí ZMS so zástupcami FPU a Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín v októbri 2020. Školenia na úrovni krajov.  
 

 2. Poskytovať vyjadrenia k pôsobnosti, stavu a funkčnej spôsobilosti múzeí a vysielať 

zástupcov do odborných a iných komisií tretích subjektov. 

 

• V súčasnosti pôsobia zástupcovia ZMS v odbornej komisii FPU, v hodnotiacich 
komisiách Ministerstva kultúry SR pre udelenie titulu Múzeum roka, pre udelenie 
Ceny Andreja Kmeťa. 

• Titul Múzeum a Galéria roka, Knižnica roka ako aj Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka a Cena Andreja Kmeťa boli nahradené Cenou ministerky kultúry. Na webe 
ZMS boli zverejnené podrobnejšie informácie ako aj aktuálna výzva. Na základe 
žiadosti MK SR nominoval ZMS do 5-člennej odbornej poroty Š. Engela- ako 
náhradníka a I. Baláža.  

• Členovia Predstavenstva sú delegovaní do komisií na výberové konania miest 
riaditeľov múzeí. 

• Z MK SR bol ZMS vyzvaný na nomináciu člena do Rady na ochranu nehmotného 
kultúrneho dedičstva za Zväz múzeí na Slovensku. (Adriana Daneková) 

 

 3. Na základe podnetov z členských múzeí sa podieľať na riešení ich aktuálnych 

problémov vo vzťahu k zriaďovateľom, v prípade potreby alebo žiadosti iniciovať 

spoluprácu alebo spolupracovať s MK SR pri riešení konkrétnych problémov jednotlivých 

múzeí. 

• Stanovisko Predstavenstva ZMS k delimitácii Múzea SNP v Banskej Bystrici - č. 
ZMS – 44/2021 

• Podnet od riaditeľa PhDr. R. Polláka k uvoľneniu priestorov Východoslovenského 
múzea v Košiciach 

• Stanovisko k presunu Východoslovenského múzea v Košiciach do časti Šaca 
v Košiciach ZMS 9/2021 

 

 4. Koncepčne realizovať výjazdové zasadnutia Predstavenstva ZMS spojené 



so stretnutiami so zástupcami členskými múzeami a zriaďovateľmi v jednotlivých 

samosprávnych krajoch. 

 

• Predstavenstvo ZMS uskutočnilo výjazdové rokovania od 30. VZ ZMS nasledovne: 
30.7.2020 Múzeum SNP v BB, 3.9.2020 v Záhorskom múzeu v Skalici, 8.10.2021 a 
12.11.2020 online, 4.12.2021 v Múzeu mesta BA.  
V roku 2021 sa zasadnutia PZMS konali nasledovne:  
18.1, 4.3., 16.4., 19.5.2021 online, 24.6. a 2.9.2021 SNM – Etnografické múzeum v 
Martine, 6.10.2021 Archív SNM Bratislava, 3.11.2021 online. 

 

• 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 - ktoré sa konalo 28.06.2021 
v Sobášnom paláci v Bytči.  
 

 5. Naďalej pracovať s materiálom Štandardy odborných múzejných činností s cieľom jeho 

uvedenia do praxe. 

 

• Štandardy múzejných činností sú momentálne v štádiu rozpracovania. Pracovná 
skupina vytvorená v rámci ZMS sa na základe požiadavky MK SR spojila 
s pracovnou skupinou RGS. V súčasnosti sa pripravuje verzia štandardov 
spoločných pre múzeá a galérie, pričom štandardy by mali okrem metodickej 
funkcie plniť aj funkciu hodnotiacu.  

• Štandardy sa majú stať súčasťou pripravovaného múzejného zákona.  
 

6. Podporovať zriadenie samostatnej metodickej inštitúcie pre múzeá a galérie zo strany 

Ministerstva kultúry SR – s celoslovenskou pôsobnosťou bez ohľadu na zriaďovateľa 

jednotlivých múzeí. 

• vzhľadom na nevôľu ohľadom tejto otázky zo strany Ministerky jasne prejavenej 
na stretnutí predstaviteľov múzeí a galérií v roku 2020, nebola táto téma ďalej 
rozpracovaná  

• pri návrhu nového múzejného zákona bol ministerstvu zaslaný aj návrh na 
inšpiráciu metodologickej činnosti susedmi z Čiech, teda inšpirácia tvorby 
metodických centier.  

 

 B) Verejno-prezentačná práca 

 

 1. Realizovať alebo podieľať sa na realizácií národných a nadnárodných podujatí 

zameraných na prezentáciu múzeí, najmä Noc múzeí, Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva, Festival múzeí a spolupracovať pri realizácii súťaže Múzeum roka a udeľovaní 

Cena Andreja Kmeťa. 



 

• Noc múzeí a galérií (15.5.2021), podujatia sa zúčastnilo 127 kultúrnych inštitúcií 
a nimi pripravené podujatia navštívilo približne 5 900 návštevníkov. 

• Festival múzeí (27-28.6.2021) 

• Cena ministerky kultúry- 5-členná odborná komisia zasadla a boli vybrané inštitúcie, 
ktoré boli ocenené. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo 6. júla 2021 v priestoroch 
Divadla Astorka Korzo ´90. 

• 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. 
 

 2. Rozvíjať spoluprácu s memorandovými partnermi s dôrazom na organizovanie 

medzinárodných odborných podujatí smerujúcich k budovaniu dobrého mena slovenského 

múzejníctva a rozvoju vzájomných kontaktov pracovníkov členských múzeí s múzejníkmi 

v zahraničí. 

 

• Nadviazanie spolupráce s Poľskými a Českými múzejníkmi:  
vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID 19 zatiaľ nebolo 
možné podpísať Memorandum o spolupráci so združeniami českých a poľských 
múzeí v prírode. V plnení tejto úlohy sa bude pokračovať po ukončení 
protipandemických opatrení. Predpokladaný termín podpísania memoranda je pri 
príležitosti slávnostného stretnutia k 30. výročiu ZMS.  

• M. Hoferka informoval o možnosti nadviazania spolupráce s múzejnými inštitúciami 
v Rakúsku, zatiaľ konkrétne s tajomníčkou Museumsbund Österreich Sabinou 
Fauland. 
 

3. Koncepčne pokračovať v realizácii kampane „Múzeum v čase, čas v múzeu“.  

 

• 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 8500,00 € pod číslom 21-521-02022 bola 
podaná.  
Schválených bolo 4500,- Eur.  
Projekt je v realizácii. Knihy by mali byť odovzdávané na slávnostnom stretnutí 
k 30. výročiu ZMS.  

 

   4. Pokračovať v prezentácii ZMS a jeho aktivít na webovom sídle ZMS a na sociálnych  

       sieťach. 

• Webové sídlo ZMS je plne funkčné, pravidelne sa realizuje jeho údržba a sú 
pridávané aktuálne informácie. Priebežne sa  spravujú, pridávajú sa odborné 
zborníky. Rozšírili sme zabezpečenia správcovského prístupu pre I. Baláža, A. 
Solára a M. Majerníka. Na webovej stránke ZMS bude tiež uverejnené a priebežne 
aktualizované kalendárium aktivít ZMS. 



• Podujatie Noc múzeí a galérii bolo pripravované a zverejňované na stránke 
www.nmag.sk. V roku 2021 bola získaná doména webovej stránky podujatia Noc 
múzeí a galérií od p. M. Šoku, ktorý bol ochotný a nápomocný pri realizácii. Ďalej 
bol zverejnený prihlasovací formulár. Prezidentka SR Zuzana Čaputová prevzala 
záštitu nad podujatím. 

 

 C) Odborná a odborno-koordinačná práca   

  

 1. Systematicky podporovať a koordinovať prácu odborných komisií ZMS a podieľať sa 

na financovaní nimi organizovaných podujatí. Podporovať zakladanie nových odborných 

komisií a územných sekcií ZMS a podporovať vzájomné kontakty zamestnancov 

členských múzeí na odbornej báze. 

• Predstavenstvo ZMS v rámci rozpočtu poskytlo finančnú aj metodickú pomoc 
jednotlivým komisiám  a podporuje  vznik nových. V súčasnosti má ZMS 7 komisií 

• Etnologická komisia (EK) 
• Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách (OKVAV) 
• Únia múzeí v prírode (UMP) 
• Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti (OKOMČ) 
• Komisia pre zbierky dejín techniky (KZDT) 
• Prírodovedná komisia (PK) 
• Literárna a hudobná komisia (LHK) 

• V súvislosti so vznikom ďalších odborných komisií sa v súčasnosti pripravuje vznik 
Archeologickej komisie v rámci ZMS.  

• V roku 2021 bola opätovne sfunkčnená OKOMČ. Bolo zvolené nové predsedníctvo 
v zložení:  
predsedníčka: PhDr. Viera Majchrovičová (Múzeum mesta Bratislavy) 
tajomníčka: Mgr. Marta Janovíčková (Múzeum mesta Bratislavy) 
členka výboru: Mgr. Viera Jurková (VHÚ – Vojenské historické múzeum, Piešťany) 

 

• Voľby prebehli aj v rámci komisie OKVAV, kde bolo zvolené predsedníctvo 
v zložení: 
predsedníčka: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD. (Múzeum Michala Tillnera 
v Malackách) 
Členky výboru: Mgr. Marta Kasášová (Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch), 
Mgr. Zuzana Kunšteková (Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave), PhDr. 
Elena Lindisová (Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote), Mgr. Ivana 
Žačoková (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici) 

• Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru predsedníčky PK Daniely Šubovej sa 
uskutočnili doplnkové voľby výboru. Za novú predsedníčku bola zvolená Mgr. Ing. 
Eva Farkašovská, PhD. (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva). Jej 
miesto ako členky výboru nahradila prosím doplniť meno.  

 
 2. Iniciovať a podporovať odborno-vzdelávacie aktivity v oblasti múzejníctva. 

• Odborné komisie pracovali samostatne i v súčinnosti s P ZMS. Správy o činnosti 
jednotlivých odborných komisií budú zverejnené na webovom sídle ZMS. 

• ZMS sa podieľalo ako organizátor, spoluorganizátor či spolupracujúca inštitúcia na 

http://www.nmag.sk/


viacerých podujatiach: 

• XV. ročník medzinárodnej konferencie -Stretnutie prírodovedcov, Belianske 
Tatry 

• XVI. ročník medzinárodnej konferencie -Stretnutie prírodovedcov, NP Slovenský 
raj 

• XXIV. ročník konferencie Etnológ a múzeum –Modrotlač  

• Vydané publikácie: 

• Zborník referátov z 15. a 16. ročník konferencie Stretnutie prírodovedcov 

• Zborník - Modrotlač XXIV. ročník Etnológ a múzeum 

• Zborník vedecká konferencia Museologica literaria 2019, Banská Bystrica 
 

• Problematika uchovania dát v rámci katalogizačného modulu ESEZ 4G- vzhľadom 
na ukončenie platnosti zmluvy s firmou Edico SK k 1.3.2021. V tejto súvislosti bol 
ministerke kultúry SR Natálii Milanovej adresovaný list s prosbou o informácie k 
činnosti ohľadom elektronického systému evidencie zbierok v budúcnosti. Ide najmä 
o ochranu dát a plynulý prechod v prípade uzatvorenia novej zmluvy. 
 
V súvislosti s riešením situácie sa konalo stretnutie so zástupcami SNM. Pripravili 
podklady pre verejné obstarávanie na správu systému ESEZ 4G. Zástupcovia SNM 
ubezpečili prítomných, že ide o správu systému ESEZ 4G nie vývoj nového 
systému. Užívatelia považujú za najväčší problém v súvislosti s týmto verejným 
obstarávaním prípadnú stratu už spracovaných dát. ZÁVER ZMS má participovať 
na príprave podkladov s poverením jedného zástupcu, ktorý bude koordinovať 
činnosť za ZMS. F. Marcinová vyzvala členov P ZMS ohľadom nominácie tohto 
človeka. Členovia P ZMS navrhli PhDr. Vieru Majchrovičovú, ktorá v súčasnosti 
pracuje v Múzeu mesta Bratislavy. PhDr. Viera Majchrovičová bola nominovaná ako 
zástupca ZMS do prípravného výboru verejného obstarávania správy systému 
ESEZ 4G. V súčasnosti boli zmluva s Edico SK predĺžená do 31.12.2021. Ďalšie 
informácie k tejto záležitosti ZMS nedostalo.  

 

 D) Vnútro zväzová práca 

 

1. Všestranne podporovať organizáciu a prípravu odborných konferencií, seminárov 

a kolokvií a cielene získať prostriedky na ich finančné zabezpečenie z dostupných 

dotačných a grantových schém. 

 

• V roku 2020 ZMS získal tri dotácie z rozpočtu FPU:  
o 20-521-02061   Vydanie zborníka z konferencie Museologica literaria 2019 
o 20-521-02062   Modrotlač-XXIV. ročník konferencie Etnológ a múzeum 

▪ Na základe žiadosti ZMS bolo schválené FPU predĺženie termínu 
ukončenia a vyhodnotenia dvoch projektov (Etnológ, Museologica).   

▪ Z dôvodu problematickej realizácie projektu Modrotlač ku koncu roka 
2020 všetkých častí spôsobenej COVID situáciou neboli vyčerpané 
všetky financie. Bolo vrátených 1408,- Eur na účet FPU. 

o 20-521-02094   Stretnutie prírodovedcov 2020, XV. medzinárodná 
konferencia 

o Dva projekty ZMS neboli zo strany FPU podporené: 
▪ 20-521-02063   Na spoločnej ceste II.-kolokvium a metodika 

o 20-521-02066   Múzeum v čase, čas v múzeu. Príbeh predmetu Vol. 3 



o Všetky projekty za rok 2020 boli včas a riadne vyúčtované po vecnej 
a finančnej stránke. 

• V roku 2021 ZMS celkovo podalo 5 projektov, z ktorých sú tri podporené z rozpočtu 
FPU:  

o 21-521-02022 Múzeum v čase , čase v múzeu. Príbeh predmetu. Vol. 3 
o 21-521-01724 Stretnutie prírodovedcov 2021, XVI. medzinárodná 

konferencia 
o 21-414-00438 Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku – XXV. 

Ročník odbornej konferencie Etnológ a múzeum 
o Nepodporené projekty v roku 2021: 

▪ 21-521-02094 Múzeá v prírode- koncepcia, realita a vízie 
▪ 21-521-01698 Na spoločnej ceste II. – Kolokvium a metodika 

o spolupráci múzejných pracovníkov 
 

2. Systematicky pripravovať stretnutia štatutárnych zástupcov členských múzeí k 

aktuálnym otázkam a aktívne ich zapájať do diskusie riešených problémov. 

 

• P ZMS neriešilo podobné záležitosti, ponúkli sme našu prítomnosť pri stretnutí  
 
 3. Aktívne sa podieľať na práci v NEMO (medzinárodná organizácia združujúca „zväzy“ 

múzeí). 

 

• aktívne sme sa zúčastnili on-line zasadnutia NEMO v roku 2020 a 2021 

• NEMO Training Course Re-thinking Museum Practise for 21 st Century visitors- bol 
nominovaný Mgr. Juraj Lepiš, PhD. z Múzea SNP 

• počas pandémie ZMS pravidelne informovalo NEMO ohľadom situácie s múzeami 
na Slovensku  
 

 4. Zefektívňovať prácu ZMS a vytvoriť pracovné miesto plateného výkonného 

zamestnanca podľa finančných možností ZMS.  

• V súvislosti s obsadením pracovného miesta hospodára-ekonóma ZMS bola 
vykonaná finančná revízia prostriedkov ZMS a tajomník ZMS Š. Engel pripravil 
podrobný finančný rozbor viacerých možných alternatív riešenia tohto pracovného 
miesta. Bola pripravená podrobná pracovná náplň a všetky náležitosti týkajúce sa 
výberového konania. Predsedníčka ZMS navrhla výberovú komisia. Oslovení 
členovia P ZMS návrh prijali a týmto bola zostavená 5-členná výberová komisia z 
členov P ZMS: M. Majerník, Š. Engel, A. Solár, F. Marcinová, A. Daneková.  

• Ďalej prebehlo hlasovanie týkajúce sa riešenia funkcie hospodára-ekonóma ZMS 
do obsadenia pracovného miesta formou Dohody o pracovnej činnosti. Výsledok 
hlasovania: Za: 7 Zdržal sa hlasovania: 1  

• Do obsadenia pracovného miesta bude funkcia hospodára-ekonóma ZMS riešená 
formou Dohody o pracovnej činnosti od 1.6.2021. 

• Okrem toho sa uskutočnilo prvý pokus zverejnenia žiadosti na pozíciu 
ekonóm/manažér ZMS. Výzva bola zverejnená v mesiaci september. Do ukončenia 
stanoveného termínu neboli zaslané žiadne žiadosti. 15. novembra 2021 bola 



opätovne vyhlásená výzva na obsadenie pozície. Ukončenie je plánované v mesiaci 
december 2021.  

 

 5. Pripraviť a predložiť na schválenie také zmeny Stanov ZMS a Organizačného 

a rokovacieho poriadku ZMS, ktoré odzrkadlia skúseností s fungovaním ZMS v krízovom 

období pandémie COVID 19- najmä možnosť uskutočňovať rokovania Predstavenstva 

ZMS a Rady ZMS online a možnosť internetového hlasovania v prípade konania valných 

zhromaždení ZMS.  

 

• Zmena bola uskutočnená Dodatkom č. 1 k Organizačnému a rokovaciemu poriadku 
ZMS, ktorý bol chválený 7.10.2020. Zároveň bolo odporučené, aby si túto zmenu 
zahrnuli aj jednotlivé komisie do svojich organizačných a rokovacích poriadkov.  


