
 
 

Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          18. 1. 2021              9:00                                  online 

 

PREDSTAVENSTVO 
ZMS: 

Františka Marcinová, Štefan Engel, Andrej Solár, Alexander Botoš, Adriana Daneková, Ivan Baláž 

OSPRAVEDLNENÍ 
ČLENOVIA:  

 
Robert Gregor Maretta, Martin Hoferka, M. Majerník  

NEPRÍTOMNÍ 
ČLENOVIA: 

 
................. 

REVÍZNA KOMISIA 
ZMS: 

 
Iveta Kaczarová 

SEKRETARIÁT ZMS : 
 

 

ČLENOVIA KOMISIÍ 
ZMS:  

 
 

PRIZVANÍ:   
.................. 

Program 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS 

3. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Zasadnutie P ZMS sa vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie konalo prostredníctvom online konferencie. F. 
Marcinová privítala členov P ZMS a revíznej komisie.  

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 1/2022 
Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  

F. Marcinová 

ZÁVER 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je úloha v riešení. Hneď ako to situácia dovolí, bude 
podpísané memorandu so zástupcami múzejných inštitúcií z Čiech (Český zväz múzeí v prírode) 
a Poľska (Związek muzeów na wolnym powietrzu). 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Podpísanie memoranda o spolupráci.   F. Marcinová  priebežne 

 



Úloha 2/2022 

Pracovná skupina k prepracovaniu Štandardov 
odborných múzejných činností a pripravovaná 
novelizácia zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o 
galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty 

R. G. Maretta, M. Hoferka  

DISKUSIA  
F. Marcinová informovala, že predsedníctvo Múzejnej a galerijnej rady obdržalo od zástupcov MK 
SR zatiaľ vypracovanú podobu návrhov štandardov. Na úlohe sa ďalej pracuje aj za ZMS. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Pokračovanie v prípravách návrhu múzejných a galerijných štandardov   R. G. Maretta, M.Hoferka  priebežne 

 

Úloha 3/2022 
Správa registratúry ZMS  a kontrola stavu 

edičných výstupov ZMS 
F. Marcinová 

ZÁVER  

Na úlohe sa pracuje. Š. Engel informoval o záujme o publikácie. Ak je to možné, záujemcom budú 
poslané vybrané publikácie v pdf podobe. I. Kaczarová sa informovala, kam by bolo možné 
doručiť publikácie, ktorá sa momentálne nachádzajú v knižnici Novohradského múzea a galérie 
v Lučenci. Š. Engel informoval, že časť knižnice sa nachádza v Ľubovnianskom múzeu v Starej 
Ľubovni a časť v Záhorskom múzeu v Skalici. Pri najbližšej možnej príležitosti sa publikácie 
prevezú. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Prevezenie publikácií z NMaG  Š. Engel, I. Kaczarová podľa možnosti 

 

Úloha 4/2022 Slávnostné stretnutie ZMS, Festival múzeí ZMS P ZMS 

DISKUSIA 

P ZMS sa uznieslo na tom, že Festival múzeí 2022 sa bude organizovať spolu so Slávnostným 
stretnutím pri príležitosti 30. výročia ZMS v dňoch 5. – 7. 6. 2022 v priestoroch a areáli Múzea vo 
Svätom Antone. 5. 6. 2022 sa bude konať Festival múzeí ZMS 2022, 6. 6. 2022 sa bude konať 
Slávnostné stretnutie ZMS a 7. 6. 2022 bude možné absolvovať prehliadku Múzea vo Svätom 
Antone, ako aj iných múzejných inštitúcií a kultúrnych pamiatok v regióne. V súvislosti s konaním 
podujatí bude oslovená kancelária premiéra Slovenskej republiky, p. Eduarda Hegera s prosbou 
o prevzatie záštity nad podujatím Festival múzeí 2022 a kancelária Ministerstva kultúry SR 
s prosbou o prevzatie záštity nad podujatím Slávnostné stretnutie ZMS pani ministerkou kultúry 
SR, p. Natáliou Milanovou. Samozrejme na podujatia budú pozvaní aj ďalší oficiálni hostia.  
Š. Engel požiadal o vytvorenie akčnej pracovnej skupiny z členov P ZMS, ktorí sa aktívne budú 
podieľať na príprave podujatí.  
Š. Engel pošle členom P ZMS zatiaľ vypracované materiály k Slávnostnému stretnutiu ZMS, aby 
sa ďalej pokračovalo na ich príprave.  
Š. Engel podrobne informoval o návrhu programu Slávnostného stretnutia ZMS. 
Diskutovalo sa o tematickom zameraní konferencie, ktorá by mala byť súčasťou podujatia Festival 
múzeí 2022. Š. Engel navrhol, že by sa tematicky mala týkať doterajšej činnosti ZMS za posledných 
30. rokov. I. Kaczarová navrhla, aby bola tematicky zameraná na prírodné zbierky v slovenských 
múzeách – ich nadobúdanie, správu a starostlivosť o ne, a to aj vzhľadom na miesto konania 
tohtoročného Festivalu múzeí, ako aj potreby riešiť otázky týkajúce sa prírodnín v múzejných 
zbierkach.  A. Botoš navrhol obsahovo zamerať konferenciu na zbierky týkajúce sa šľachtických 
rodov. Členmi P ZMS bol prijatý návrh I. Kaczarovej. P ZMS požiadalo Š. Engela aby bolo s členmi 



Prírodovednej komisie ZMS pripravené konkrétne obsahové zameranie konferencie a jej presný 
názov. Výstupom by mohli byť prezentované príspevky (možno aj v podobe metodiky). 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava Slávnostného stretnutia ZMS a Festivalu múzeí 2022 

 
P ZMS  priebežne 

Príprava a poslanie listov kancelárii premiéra SR a ministerky 
kultúry SR s prosbou o záštitu 
 

Š. Engel obratom  

Poslanie podkladov k pripravovaným podujatiam členom P ZMS Š. Engel 
 
obratom  

Príprava podkladov k odbornej konferencii Festivalu múzeí 2022 
Š. Engel, Prírodovedná 
komisia ZMS 

priebežne  

 

Úloha 5/2022 
Participácia na generálnej konferencii ICOM 2022 
Praha a propagačné materiály ZMS 

P ZMS, F. Marcinová 

DISKUSIA  

26. generálna konferencia ICOM sa bude konať v Prahe 20. - 28. 8. 2022. F. Marcinová 
informovala o potrebe vypracovať projekt, ktorý bude podaný na FPU. 7. 2. 2021 bude 
uverejnená výzva v rámci FPU (podprogram Medzinárodné mobility a prezentácie). Do výzvy sa 
bude možné zapojiť do 7. 3. 2022. V súvislosti s finančnou stránkou rozpočtu F. Marcinová 
informovala o oprávnených a neoprávnených nákladoch a čo je potrebné a možné zahrnúť do 
nákladov. Prebehla na túto tému diskusia (týkala sa napr. zahrnutia účastníckeho poplatku, 
cestovných nákladov, stravné, ubytovania atď.). F. Marcinová v tejto súvislosti osloví členov P 
ZMS ohľadne ich záujmu, či možností zúčastniť sa na generálnej konferencii. Ďalšou položkou by 
bol prenájom vonkajších priestorov – prezentačného stánku. ZMS sa bude prezentovať spolu so 
slovenským komitétom ICOM. V rámci materiálových nákladov bude potrebné zabezpečiť 
prezentačný banner. V súvislosti s polygrafickými nákladmi sa bude realizovať sprievodca po 
múzeách. F. Marcinová prezentovala predstavu jeho obsahovej náplne a členenia. Členovia P 
ZMS jej obratom pošlú svoje návrhy. Súčasťou by mala byť aj mapa, kde budú zahrnuté nielen 
členské, ale aj nečlenské múzeá. Preberala sa otázka finančnej spoluúčasti nečlenských múzeí, ak 
budú propagované. P ZMS diskutovalo o podobe vybraných propagačných materiálov. Časť 
diskusie bola zameraná na podobu prezentačnej aplikácie a čo by mala obsahovať. Členovia P 
ZMS pošlú predsedníčke ZMS svoje návrhy. 
Časť exkurzie v rámci konania generálnej konferencie ICOM bude prebiehať aj na Slovensku. 
Bude tiež prebiehať konferencia, ktorú pripravuje aj slovenský komitét ICOM. Špeciálne číslo 
periodika Pamiatky a múzeá bude v anglickom jazyku. ZMS prispeje sumou 1 600,- € na grafickú 
úpravu tohto špeciálneho čísla, ktorá musí byť atraktívna. F. Marcinová sa informovala aj 
o skúsenosti P ZMS s polygrafickými firmami.  

ZÁVER Bude pripravený projekt žiadosti o finančnú podporu z FPU.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslať F. Marcinovej návrhy týkajúce sa sprievodcu 
a propagačných materiálov 

P ZMS do 28.1.2022 

Príprava projektu na FPU P ZMS do 7.3.2022 

 



Úloha 6/2022 Projekty FPU na rok 2021 a 2022 P ZMS  

ZÁVER  

F. Marcinová informovala o stave vyúčtovania a vyhodnotenia projektov realizovaných v roku 
2021.  
Čo sa týka projektov na rok 2022 budú sa pripravovať projekty: projekt zameraný na prezentáciu 
ZMS na generálnej konferencii ICOM 2022 v Prahe (v žiadosti budú zahrnuté aj náklady spojené 
s výrobou propagačných materiálov ZMS), projekt spojený s realizáciou podujatia Festival múzeí 
2022, projekt pripravený Odbornou komisiou pre výchovu a vzdelávanie v múzeách – Na 
spoločnej ceste II. - kolokvium a metodika o spolupráci múzejných pracovníkov, projekt 
Prírodovednej komisie ZMS Stretnutie prírodovedcov 2022, XVII. ročník medzinárodnej 
konferencie a projekt Literárnej a hudobnej komisie ZMS, Museologica literaria / vydanie 
recenzovanej publikácie z vedeckej konferencie.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovanie priebehu realizácie schválených projektov  
P ZMS podľa harmonogramu 

jednotlivých projektov 

 

Úloha 7/2022 Správa systému ESEZ 4G  P ZMS 

DISKUSIA  
F. Marcinová oslovila zástupcov odbornej komisie OKOMČ aby sa informovali o ďalšej správe 
systému ESEZ 4G, aby P ZMS mohlo procesy pripomienkovať.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovať priebeh procesu výberu správcu systému   P ZMS priebežne  

 

Ad 3. Rôzne  

Úloha 8/2022 Členské príspevky a preukazy  P ZMS, Š. Engel 

ZÁVER 

Prebieha podpisovanie prvých zmlúv, boli zaregistrované prvé platby a pripravuje sa distribúcia 
preukazov.  F. Marcinová  prepošle návrh podoby zamestnaneckých preukazov,  ktoré by mali byť 
predkladané súčasne s preukazom ZMS, ako inšpiráciu pre múzeá, ktorých zamestnanci 
zamestnanecké preukazy nemajú.   

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Následná distribúcia preukazov 
Š. Engel 
P ZMS 

 
po úhrade členských príspevkov 

Poslanie návrhu zamestnaneckého preukazu  F. Marcinová do 21. 1.2022 

 

Úloha 9/2022 Nové pracovné miesto v rámci ZMS  P ZMS, Š. Engel 

ZÁVER 

Do prebiehajúceho výberového konania sa prihlásil záujemca o pracovné miesto manažér, 
ekonóm, hospodár ZMS. 
Š. Engel pošle obratom informácie o tomto záujemcovi a materiály s tým súvisiace členom P ZMS. 
Následne bude pozvaný záujemca o pracovné miesto pozvaný na pohovor.   

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 



Poslanie informácií o záujemcovi o pracovné miesto  Š. Engel obratom  

 

Úloha 10/2022 
Zakúpenie licencie pre aplikácie 
umožňujúcu realizáciu online podujatí  

Sekretariát ZMS,  Š. Engel 

 ZÁVER 
Informácia o možnostiach využitia aplikácie bola zverejnená na FB profile ZMS. Bude zverejnená 
aj na Instagrame, na webovej stránke ZMS a poslaná členským múzeám ZMS. V prípade záujmu 
o využitie aplikácie je potrebné kontaktovať členom P ZMS.   

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Prevádzkovanie a sprístupňovanie platformy sekretariát ZMS, P 
ZMS, 

priebežne 

 

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

- bude rozposlaný obežník týkajúci sa dopadu COVID-19 na múzejné inštitúcie v roku 2021  

- bude rozposlaný dotazníka týkajúci sa dane z nehnuteľnosti členským múzeám ZMS 

- A. Botoš informoval o záujme založiť Archeologickú komisiu ZMS, v jarných mesiacoch sa uskutoční ustanovujúce 

stretnutie 

- F. Marcinová požiadala, aby p. Nagy poslal prístupové údaje – administrátorský prístup (webová stránka ZMS) pre 

členov P ZMS  A. Solárovi a I. Balážovi 

V Martine, 18. 1. 2022 

 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční prostredníctvom online 
konferencie 9. 2. 2022. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa bude zasadnutie ZMS konať 
prezenčne v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni.  
 

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 
 
 


