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Zápisnica z 31. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na 

Slovensku 

Zápis 22.11.2021 9.00 On-line forma  

 

Program 
1. Otvorenie 

2. Voľba členov pracovných komisií (volebnej a mandátovej), zapisovateľa a dvoch overovateľov, schválenie 

programu 31. valného zhromaždenia ZMS 

3. Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 31. valného zhromaždenia ZMS 

4. Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 30. valného zhromaždenia ZMS 

5. Správa o hospodárení ZMS od 30. valného zhromaždenia ZMS 

6. Správa Revíznej komisie ZMS 

7. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 32. valného zhromaždenia 

8. Informácie o príprave Generálnej konferencie ICOM Prague 2022 

9. Diskusia 

10. Uznesenie z 31. valného zhromaždenia ZMS 

11. Záver 

Body programu 

Ad 1. Otvorenie  
Predsedníčka ZMS F. Marcinová privítala prítomných na 31. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej VZ 

ZMS) v mene Predstavenstva ZMS (ďalej iba P ZMS). Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so zavedenými 

opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa 31. VZ ZMS konalo on-line formou, prostredníctvom platformy Zoom 

Meeting. Predsedníčka ZMS oboznámila účastníkov s programom VZ ZMS a pripomenula usmernenia týkajúce sa jeho on-

line formy.  

 

Ad 2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií, overovateľov, 

schválenie programu 31. valného zhromaždenia ZMS 

DISKUSIA  

F. Marcinová predstavila návrhy na členov volebnej a mandátovej komisie v zložení A. Botoš (predseda), E. 

Farkašovská (členka) a I. Baláž (člen). Ako skrutátori boli navrhnutí A. Solár a M. Hoferka. Ako zapisovateľka 

bola navrhnutá A. Daneková a overovatelia zápisu R. G. Maretta a V. Jurková.  

ZÁVER 
F. Marcinová vyzvala prítomných o hlasovanie: 

za: 85 Zdržal sa hlasovania: 1 proti: 0 
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Ad 3. Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 31. 
valného zhromaždenia ZMS 

DISKUSIA 

Predseda volebnej a mandátovej komisie A. Botoš oznámil prítomným, že zo 72 členských múzeí sú 

prítomní zástupcovia 40 múzeí. Zo 168 mandátov bolo prítomných 86. Skonštatoval, že valné 

zhromaždenie je uznášaniaschopné. 

ZÁVER 
F. Marcinová vyzvala prítomných hlasovať za program 31. VZ ZMS. 

za: 81 proti: 0 zdržal sa: 6 
 

 

Ad 4. Správa predstavenstva o činnosti ZMS od 30. valného zhromaždenia 
ZMS 

DISKUSIA 

Predsedníčka ZMS F. Marcinová predniesla správu o činnosti ZMS od 30. VZ ZMS. 

Správa je dostupná na webovej stránke ZMS: RP-do-31_VZ_odpočet.pdf (zms.sk).  

Správy o činnosti komisií ZMS neboli prednesené, sú dostupné na webovej stránke ZMS: 

http://zms.sk/programove-materialy/31-valne-zhromazdenie-zms-22-11-2021/. V závere predsedníčka 

ZMS F. Marcinová poďakovala všetkým členom Predstavenstva ZMS a oslovila prítomných aby sa v prípade 

záujmu vyjadrili k predloženým správam.  

   

Ad 5. Správa o hospodárení ZMS od 15.7.2020-12.5.2021 

DISKUSIA 
Správu o hospodárení ZMS predniesol podpredseda ZMS M. Majerník. Správa o hospodárení ZMS je 

dostupná na webovej stránke ZMS: K o m e n t á r (zms.sk). 

   

Ad 6. Správa Revíznej komisie  

DISKUSIA  
Správu revíznej komisie stručne predniesla I. Krištofová. Správa revíznej komisie je dostupná na webovej 

stránke ZMS: Def-def..-správa-RK-2021.pdf (zms.sk).  

 

Ad 7. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 32. valného 

zhromaždenia 

DISKUSIA 

Predsedníčka ZMS F. Marcinová predniesla Rámcový program činnosti ZMS a návrh rozpočtu, ktoré sú 

dostupné na webových stránkach ZMS: Rámcový-plán-činnosti-do-32.pdf (zms.sk); Rozpočet-Zväzu-múzeí-

na-Slovensku-na-rok-2021.pdf (zms.sk). Oslovila prítomných, aby sa v prípade záujmu vyjadrili 

k prednesenému rámcovému programu a návrhu rozpočtu.  

 

Ad 8. Informácie o príprave Generálnej konferencie ICOM Prague 2022 
DISKUSIA Predsedníčka ZMS F. Marcinová privítala na valnom zhromaždení predsedníčku českého výboru ICOM Ginu 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2021/11/RP-do-31_VZ_odpo%C4%8Det.pdf
http://zms.sk/programove-materialy/31-valne-zhromazdenie-zms-22-11-2021/
http://zms.sk/wp-content/uploads/2021/11/Spr%C3%A1va-o-hospod%C3%A1ren%C3%AD-ZMS-za-rok-2020.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2021/11/Def-def..-spr%C3%A1va-RK-2021.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2021/11/R%C3%A1mcov%C3%BD-pl%C3%A1n-%C4%8Dinnosti-do-32.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2021/11/Rozpo%C4%8Det-Zv%C3%A4zu-m%C3%BAze%C3%AD-na-Slovensku-na-rok-2021.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2021/11/Rozpo%C4%8Det-Zv%C3%A4zu-m%C3%BAze%C3%AD-na-Slovensku-na-rok-2021.pdf
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Renotièr a požiadala ju o oboznámenie prítomných s pripravovaným programom Generálnej konferencie 

ICOM Prague 2022.  G. Renotièr v úvode stručne zhrnula doterajšiu činnosť ICOM a vyjadrila potešenie, že 

v roku 2002 sa bude generálna konferencia konať práve v hlavnom meste Českej republiky – v Prahe.  

Podrobne informovala o pripravovanom programe a obsahovej náplni jednotlivých aktivít. Podrobný 

program a informácie je možné získať aj na webovej stránke https://prague2022.icom.museum/. Možnosť 

prezentovať sa budú mať aj slovenské múzeá prostredníctvom prezentačných aktivít pripravovaných 

Zväzom múzeí na Slovensku. 

ZÁVER  

Na najbližších stretnutiach P ZMS bude prerokovaná konkrétna podoba prezentačných aktivít ZMS, ako aj 

prezentácia múzejných inštitúcií a ich činnosti. Členské múzeá ZMS budú informované o priebehu príprav 

a možnostiach participácie.  

 

Ad 9. Diskusia 

DISKUSIA 

Martina Kočí (Múzeum školstva a pedagogiky) sa informovala ohľadne zmlúv týkajúcich sa členských 

príspevkov  ZMS, konkrétne ohľadne termínov súvisiacich so zmluvami a úhrad. F. Marcinová v tejto 

súvislosti informovala o príprave zmlúv a distribúcii členských preukazov v roku 2022. 

G. Gardoš (Muzeologický kabinet, Slovenské národné múzeum) stručne informoval o stave ďalšieho 

prevádzkovania systému ESEZ 4G. 

F. Marcinová informovala o zakúpení platformy ZOOM, ako aj možnosti a podmienkach jej využívania 

členskými múzeami ZMS. Vyzvala zástupcov múzeí, aby využili túto možnosť v prípade konania on-line 

podujatí  

F. Marcinová informovala o zámere prípravy a realizácie newslettera ZMS, v ktorom by boli prezentované 

aktivity a podujatia realizované členskými múzeami ZMS. V tejto súvislosti vyzvala členské múzeá 

k participácii.  

Zástupcovia múzeí informovali o svojej činnosti v súvislosti s dopadmi opatrení proti šíreniu ochorenia 

COVID-19. Prebehla diskusia týkajúca sa sprístupňovania múzejných inštitúcií, návštevnosti, formy 

prezentačných aktivít.  

I. Krištofová, A. Botoš poukázali na  možnosti skvalitnenia priebehu on-line zasadnutia valného 

zhromaždenia ZMS do budúcnosti, týkajúce sa najmä delegačných mandátov za jednotlivé členské múzeá 

ZMS. F. Marcinová v tejto súvislosti upozornila na potrebu riadiť sa inštrukciami posielanými členským 

múzeám ZMS pred konaním on-line zasadnutia. Poďakovala zároveň všetkým zúčastneným na snahu 

o bezproblémový priebeh on-line zasadnutia valného zhromaždenia, napriek všetkým úskaliam, ktoré on-

line konferencie prinášajú.   

 

Ad 10. Uznesenie z 31. valného zhromaždenia ZMS  
DISKUSIA Predseda návrhovej komisie A. Botoš predniesol uznesenie z 31. VZ ZMS.  

ZÁVER 

Uznesenie bolo následne schválené, a to:  

za:  86 proti: 0 zdržal sa:  0 

Uznesenie je dostupné na: http://zms.sk/wp-content/uploads/2022/02/Uznesenie_31_VZ_ZMS.pdf  

 

Ad 14. Záver 
DISKUSIA F. Marcinová poďakovala všetkým prítomným za účasť, ako aj za príspevky do diskusie. Vyjadrila nádej, že 

https://prague2022.icom.museum/
http://zms.sk/wp-content/uploads/2022/02/Uznesenie_31_VZ_ZMS.pdf
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32. valné zhromaždenie ZMS sa už bude konať prezenčne.  

 

V Martine, dňa 23.12.2021 

 

PRÍLOHY:  

1. Prezenčná listina 

2.  Správa o činnosti Prestavenstva ZMS od 30. valného zhromaždenia ZMS 

3. Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS 

4. Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS 

5. Správa o činnosti Únie múzeí v prírode 

6. Správa o činnosti Odbornej komisie pre zbierky dejín  techniky ZMS 

7. Správa o činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS 

8. Správa o činnosti Prírodovednej komisie ZMS 

9. Správa o činnosti Literárnej a hudobnej komisie ZMS 

10. Správa o hospodárení ZMS za rok 2020 

11. Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie medzi 30. a 31. valným zhromaždením ZMS 

12. Rámcový program ZMS do 32. valného zhromaždenia ZMS 

13. Návrh rozpočtu ZMS na rok 2021 

14. Správa volebnej a mandátovej komisie o účasti a počte mandátov na 31. valnom zhromaždení 

ZMS 

15. Uznesenie z 31. valného zhromaždenia ZMS 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL 

R. G. Maretta  

V. Jurková  

 


