
 

 Rámcový plán činnosti do 32. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

              A) Koncepčná práca 

 

1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na príprave právnych 

predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja slovenského múzejníctva 

a v odôvodnených prípadoch iniciovať zmeny v právnych predpisoch. 

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

zástupcov do odborných a iných komisií tretích subjektov 

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. 

4. Koncepčne realizovať výjazdové zasadnutia Predstavenstva ZMS spojené so stretnutiami so 

zástupcami členských múzeí a zriaďovateľmi v jednotlivých samosprávnych krajoch. 

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

uvedenia do praxe. 

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

Ministerstva kultúry SR –s celoslovenskou pôsobnosťou bez ohľadu na zriaďovateľa jednotlivých 

múzeí. 

 

              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 Ceny Andreja Kmeťa. 

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. 

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

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

 

C) Odborná a odborno-koordinačná práca   

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

nafinancovaní nimi organizovaných podujatí. Podporovať zakladanie nových odborných komisií a 

územných sekcií ZMS a podporovať vzájomné kontakty zamestnancov členských múzeí na odbornej 

báze. 

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

 



D) Vnútro zväzová práca 

1.Všestranne podporovať organizáciu a prípravu odborných konferencií, seminárov a kolokvií 

a cielene získavať prostriedky na ich finančné zabezpečenie z dostupných dotačných a grantových 

schém. 

2. Systematicky pripravovať stretnutia štatutárnych zástupcov členských múzeí k aktuálnym 

otázkam a aktívne ich zapájať do diskusie riešených problémov. 

3. Aktívne sa podieľať na práci v NEMO (medzinárodná organizácia združujúca „zväzy“ 

múzeí). 

4. Zefektívňovať prácu ZMS a vytvoriť pracovné miesto plateného výkonného zamestnanca 

podľa finančných možností ZMS. 

5. Naďalej pripravovať a predložiť na schválenie také zmeny Stanov ZMS a Organizačného a 

rokovacieho poriadku ZMS, ktoré odzrkadlia skúsenosti s fungovaním ZMS v krízovom období 

pandémie COVID -19–najmä možnosť uskutočňovať rokovania Predstavenstva ZMS a Rady ZMS on-

line a možnosť internetového hlasovania v prípade konania valných zhromaždení ZMS. 


