
  
 

Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          3. 11. 2021              9:00                                  online 

 

PREDSTAVENSTVO 
ZMS: 

Františka Marcinová, Štefan Engel, Robert Gregor Maretta, Andrej Solár, Alexander Botoš, Martin 
Hoferka, Adriana Daneková, Ivan Baláž 

OSPRAVEDLNENÍ 
ČLENOVIA:  

 
Marián Majerník 

NEPRÍTOMNÍ 
ČLENOVIA: 

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

REVÍZNA KOMISIA ZMS: 
 

 
Ivica Krištofová 

SEKRETARIÁT ZMS : 
 

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

ČLENOVIA KOMISIÍ 
ZMS:  

 
Vanda Kráľovičová, Viera Majchrovičová 

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, ako aj predsedov odborných komisií, V. Kráľovičovú a V. Majchrovičovú, a oboznámila ich 
s programom zasadnutia.  

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 1/2021 
Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  

F. Marcinová 

ZÁVER 

Zástupcovia múzejných inštitúcií z Čiech (Český zväz múzeí v prírode) a Poľska (Związek muzeów 
na wolnym powietrzu) budú pozvaní na Valné zhromaždenie ZMS, ktoré by sa malo konať 
v novembri 2021 v Starej Ľubovni. Ak sa bude konať prezenčne, bude podpísané memorandum 
o spolupráci. F. Marcinová zistí možnosť účasti zástupcov oslovených múzejných inštitúcií zo 
zahraničia. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Preveriť možnosť účasti zástupcov oslovených múzejných inštitúcií zúčastniť 
sa valného zhromaždenia.  

F. Marcinová  obratom 

 

 



Úloha 7/2021 

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  

Prebehlo stretnutie so zástupkyňami Rady galérií Slovenska. Pripravený čiastkový návrh 
štandardov bol poslaný MK SR. Finálnu podobu návrhu spoločných múzejných a galerijných 
návrhov bude možné pripomienkovať, rovnako aj pripravovanú novelizáciu zákona č. 206/2009 
Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Štandardy sa pripravujú 
v súvislosti s prípravou tejto novelizácie. V. Majchrovičová upozornila na potrebu synchronizácie 
procesov v postupnosti – novelizácia zákona, jej prijatie ako aj vykonávacích predpisov, príprava 
a prijatie múzejných a galerijných štandardov. F. Marcinová a R. G. Maretta podotkli, že so 
zosúladením týchto procesov sa počíta. Zástupcovia P ZMS v pracovnej skupine budú informovať 
o ďalšom vývoji.  
Úloha č. 7/2021 bola vzhľadom na jej charakter spojená s plnením úlohy č. 22/2021. Niekoľko 
členských múzeí ZMS reagovalo na obežník poslaný P ZMS,  týkajúci sa pripravovanej novelizácie 
zákona č. 206/2009 Z. z. (tzv. múzejného zákona). F. Marcinová spracovala podnety 
a pripomienky z obežníkov a tento sumár bol poslaný MK SR.  Prepošle ho aj obratom členom P 
ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

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

Poslať výsledky obežníka členom P ZMS F. Marcinová obratom 

 

Úloha 10/2021 

 

Správa registratúry ZMS   

 
 
R. G. Maretta 

ZÁVER  

R. G. Maretta postupne spracováva registratúru. Upozornil na publikácie, ktoré boli prevezené 
s archívnymi materiálmi. V prípade niektorých ide o edičné výstupy ZMS. Vypracovaný zoznam 
pošle obratom predsedníčke a tajomníkovi ZMS. P ZMS bude následne rokovať o ich prípadnon 
uskladnení či ďalšej distribúcii.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Spracovanie registratúry  R. G. Maretta podľa možnosti 

Poslať zoznam publikácií ZMS prevezených do Archívu ASNM 
z MSNP 

R. G. Maretta obratom 

 

Úloha 11/2021 Valné zhromaždenie ZMS P ZMS 

DISKUSIA 

Slávnostné stretnutie ZMS pri príležitosti 30. výročia založenia sa vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu odkladá. Valné zhromaždenie ZMS, ktoré malo byť pôvodne súčasťou Slávnostného 
stretnutia sa bude konať 22. novembra 2021 prostredníctvom online konferencie. Od 8. 11. 2021 
budú zverejňované prerokovávané dokumenty týkajúce sa činnosti ZMS. Do 7. 11. 2021 bude 
poslaná pozvánka a delegačné lístky na valné zhromaždenie. V súvislosti s vykazovanou 
činnosťou boli oslovená aj odborné komisie ZMS. Š. Engel bude kontaktovať členské múzeá ZMS 
aj ohľadne udeľovania ocenení.  
F. Marcinová navrhla spojiť Slávnostné stretnutie s Festivalom múzeí 2022. Keďže Slávnostného 
stretnutia sa zúčastnia aj zahraniční kolegovia, do programu by mohol byť zaradené aj diskusné 



fórum, v rámci ktorého by bolo možné prediskutovať viaceré odborné témy týkajúce sa 
múzejníctva. F. Marcinová preto vyzvala členov P ZMS, aby jej poslali návrhy tematických 
okruhov. Š. Engel prezentoval záujem, aby hostiteľom Festivalu múzeí 2022 bolo Múzeum vo 
Svätom Antone.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Návrh tematických okruhov do diskusného fóra P ZMS 30.11.2021 

Príprava valného zhromaždenia ZMS P ZMS  priebežne 

 

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

DISKUSIA  

F. Marcinová oslovila ohľadne spolupráce na prezentácii členských múzeí ZMS generálneho 
riaditeľa SNM, Mgr. B. Panisa. Participáciu ZMS na konferencii prediskutovala aj so zástupcami 
českého výboru ICOM. Pri príležitosti konferencie vyjde špeciálne číslo periodika Pamiatky 
a múzeá. ZMS sa bude prezentovať aj prostredníctvom propagačných materiálov a prezentačnej 
aplikácie. V súvislosti s participáciou na konferencii a s tým spojenými nákladmi podá ZMS 
žiadosť o finančnú podporu z FPU.    

ZÁVER Bude pripravený projekt žiadosti o finančnú podporu z FPU.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Návrh projektu F. Marcinová 30.11.2021 

 

Úloha 13/2021 Projekty FPU na rok 2021 a 2022 P ZMS  

ZÁVER  

Š. Engel informoval o stave riešenia jednotlivých projektov realizovaných v roku 2021 a s nimi 
súvisiacej ekonomickej agendy. F. Marcinová informovala o situácii v súvislosti s  pripravovaným 
XXV. ročníkom konferencie Etnológ a múzeum s názvom „Osobnosti národopisného múzejníctva 
na Slovensku“. Ak sa konferencia nebude môcť konať, či už prezenčne alebo online, ZMS bude 
žiadať o možnosť využiť finančnú podporu získanú na pripravovaný zborník ku konferencii. M. 
Hoferka informoval o stave prípravy publikácie s názvom Príbeh predmetu v rámci kampane 
Múzeum v čase – čas v múzeu.  
 
Čo sa týka projektov na rok 2022 a s nimi súvisiacich žiadostí o finančnú podporu z Fondu na 
podporu umenia, ZMS bude pripravovať projekt zameraný na prezentáciu ZMS na 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 a projekt pripravený 
Odbornou komisiou pre výchovu a vzdelávanie v múzeách – Na spoločnej ceste II. - kolokvium a 
metodika o spolupráci múzejných pracovníkov. Ďalšie odborné komisie ZMS zatiaľ neprejavili 
záujem žiadať o finančnú dotáciu na rok 2022.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovanie priebehu realizácie schválených projektov  
P ZMS podľa harmonogramu 

jednotlivých projektov 

 

Úloha 14/2021 Správa systému ESEZ 4G  P ZMS 

DISKUSIA  
Úloha je v riešení. Zmluvy týkajúce sa správy systému by mali byť uzatvorené najneskôr k 31.12. 
Prvé už boli reflektované.  



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 

ZÁVER 
Obežník pre členské múzeá ZMS v súvislosti s platbou členských príspevkov a distribúciou 
členských preukazov, bol distribuovaný. Postupne sú pripravované zmluvy. Po úhrade faktúr 
budú preukazy distribuované do členských múzeí ZMS.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Príprava zmlúv 
 

Š. Engel, P ZMS do 31.12.2021 

Následná distribúcia preukazov 
Š. Engel 
P ZMS 

po úhrade členských príspevkov 

 

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

ZÁVER 

Š. Engel poslal členom P ZMS upravenú ponuku na výberové konanie. Členovia P ZMS majú 
obratom poslať svoje pripomienky. 5. 11. bude ponuka zverejnená. Prvé výberové kolo by malo 
prebehnúť 30. 11. 2021. Ak nebude v prvom kole vybraný žiadny uchádzač, prebehne druhé 
výberové kolo. Predbežný termín nástupu na toto miesto je 1. januára 2022.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Zverejnenie nového výberového konania Š. Engel obratom 

 

Úloha 19/2021 Propagačné materiály ZMS P ZMS, I. Baláž 

ZÁVER 

I. Baláž sumarizoval návrhy propagačných materiálov poslané od členov P ZMS a vo vybraných 
prípadoch urobil cenovú kalkuláciu ich prípadného realizačného výstupu. I. Baláž pošle tieto 
podklady F. Marcinovej. P ZMS prediskutuje návrhy možných spôsobov financovania výroby 
propagačných materiálov.   

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Sumarizácia podkladov a jej poslanie predsedníčke ZMS F. 
Marcinovej 

I. Baláž obratom 

 

Úloha 21/2021 
Kontrola skladového stavu edičných 
výstupov ZMS 

P ZMS, Š. Engel, R. G. Maretta 

 ZÁVER 
Elektronická databáza edičných výstupov ZMS bola zverejnená, bude postupne finalizovaná, ako 
aj ponukový list publikácií a bude spustený e-shop v rámci webových stránok ZMS. 

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 



Príprava a zverejnenie ponukového listu a e-shopu na webových 
stránkach ZMS 

Š. Engel, R.G. 
Maretta 

priebežne 
 

 

Úloha 23/2021 
Zakúpenie licencie pre aplikácie 
umožňujúcu realizáciu online podujatí  

Sekretariát ZMS,  Š. Engel 

 DISKUSIA 
F. Marcinová realizovala výber vhodnej aplikácie, v súčasnosti sekretariát ZMS pracuje na 
zakúpení príslušnej licencie. Následne bude aplikácia sprevádzkovaná, odskúšaná jej 
funkcionalita a členské múzeá ZMS ju budú môcť využívať.   

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Nadobudnutie príslušnej licencie  sekretariát ZMS,  
Š. Engel 

Nadobudnutie príslušnej licencie  

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

  

• F. Marcinová bude kontaktovať odbory kultúry samosprávnych krajov ohľadne plánovaných stretnutí , zástupcom 

odborov bola poslaná výzva vyjadriť sa k pripravovanej novelizácii tzv. múzejného zákona, viacerí sa vyjadrili a tieto 

pripomienky budú zapracované k pripomienkam a podnetom poslaným zástupcami členských múzeí ZMS   

• Š. Engel aktualizuje Organizačný a rokovací poriadok ZMS, kde bude zohľadnená predstavenstvom ZMS schválená 

možnosť zasadnutia P ZMS, odborných komisií ZMS ako aj valného zhromaždenia prostredníctvom online konferencií  

• 24. – 25. 2021 sa uskutoční XIII. snem Asociácií múzeí a galérií Českej republiky, ktorého by sa mala zúčastniť aj F. 

Marcinová 

 
V Martine, 10. 11. 2021 

 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční prostredníctvom online 
konferencie 15.12. 2021.  

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 


