
 
 

Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          9. 2. 2022             9:00                                  online 

 

PREDSTAVENSTVO ZMS: Františka Marcinová, Štefan Engel, Andrej Solár, Alexander Botoš, Adriana Daneková, Marián 
Majerník, Martin Hoferka, Ivan Baláž 

OSPRAVEDLNENÍ 
ČLENOVIA:  

 

NEPRÍTOMNÍ ČLENOVIA:  
................. 

REVÍZNA KOMISIA ZMS:  
 Ivica Krištofová 

SEKRETARIÁT ZMS : 
 

 

ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:   
Eva Farkašovská, Helena Kotvasová  

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 prítomné členky odborných komisií ZMS. 

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  
Členovia P ZMS R. G. Maretta a M. Hoferka sa stretli so zástupcami Rady galérií SR a Múzejnej 
a galerijnej rady. Pracuje sa na ďalších okruhoch štandardov (vedecko-výskumná činnosť 



a sprístupňovanie zbierok). F. Marcinová stručne informovala o činnosti pracovnej skupiny, ktorá 
v spolupráci so zástupcami MK SR pracuje na príprave novej múzejnej legislatívy.  

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 v zmysle predošlých zápisov.  

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 

Bol podrobne prerokovaný návrh programu Slávnostného stretnutia ZMS ako aj Festivalu múzeí 
ZMS 2022, ktorý členovia P ZMS obdržali od Š. Engela. Je potrebné zabezpečiť požiadanie o záštitu 
nad Slávnostným stretnutím ZMS a Festivalu múzeí ZMS. F. Marcinová ocenila návrh programu 
a informovala sa o vybraných detailoch konferenčnej časti programu, najmä z hľadiska časového 
rozvrhu a ohľadne žiadostí o záštitu nad podujatiami. Bola zostavená akčná pracovná skupina 
v zložení Štefan Engel, Františka Marcinová, Iveta Géczyová, Eva Farkašovská, Iveta Kaczarová, 
Ivica Krištofová. Pri príprave a realizácii podujatia budú nápomocní aj všetci členovia P ZMS. M. 
Hoferka sa informoval, či bude programom sprevádzať konferencier a ak áno, koho by P ZMS 
potencionálne mohlo osloviť. A. Botoš podotkol na potrebu zabezpečenia programovej náplne aj 
pre tých účastníkov, ktorý sa zúčastnia jeden deň podujatia. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava Slávnostného stretnutia ZMS a Festivalu múzeí 2022 P ZMS a akčná skupina ZMS priebežne 

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

Š. Engel, F. Marcinová 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  

Fond na podporu umenia zverejnil príslušnú výzvu na predkladanie projektov, v rámci ktorej P 
ZMS podá aj projekt zameraný na prezentáciu ZMS na generálnej konferencii ICOM 2022 v Prahe.  
F. Marcinová spracuje návrhy poslané členmi P ZMS do projektovej podoby a návrh projektu 
pošle členom P ZMS. Boli prediskutované návrhy propagačných materiálov – konkrétne 
„Maľovanej mapy – Poznávame Slovensko“ a sprievodcu slovenskými múzeami. Čo sa týka 
sprievodcu, bude nutné požiadať o finančnú spoluúčasť buď zainteresované múzeá, sponzorov 
alebo spolupracujúce organizácie, nakoľko v prípade neperiodickej tlače sú z projektu hradené 
náklady na tlač len do výšky 20 %.  F. Marcinová navrhla osloviť v tejto veci Slovenskú agentúru 
pre cestovný ruch s prosbou o finančnú podporu tlače sprievodcu. Ďalšou možnosťou je osloviť 



potencionálnych sponzorov alebo požiadať o finančnú spoluúčasť múzeá (v predpokladanej 
výške 50,- €/múzeum). Predpokladaný náklad sprievodcu je 1000 ks. Každej múzejnej inštitúcii 
bude výhľadovo venovaná jedna strana. Dôležitý bude použitý fotografický materiál, tiež 
poskytnutý jednotlivými múzeami. Vzhľadom na potrebu jednotnosti textov a použitého 
fotografického materiálu bude vypracovaný dotazník, ktoré múzeá podľa inštrukcií vyplnia.  R. G. 
Maretta sa informoval, v akých jazykových mutáciách by bola tzv. maľovaná mapa. Mala by byť 
dostupná v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii. R. G. Maretta navrhol tiež zapojiť do projektu 
sprievodcu aj slovenské galérie. F. Marcinová požiadala hospodárku ZMS o preverenie finančnej 
situácie ZMS v súvislosti so sumou, ktorá by mohla byť uvoľnená na tlač sprievodcu.  

ZÁVER Bude pripravený projekt žiadosti o finančnú podporu z FPU.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava projektu na FPU P ZMS do 7.3.2022 

 

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

ZÁVER  

Š. Engel informoval o stave vyúčtovania a vyhodnotenia projektov realizovaných v roku 2021.  
Pracuje sa na príprave projektov na rok 2022: 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  
Členovia odbornej komisie OKOMČ nemali zatiaľ pripomienky k priebehu zabezpečenia ďalšej 
správy systému ESEZ 4G. Zástupcovia ZMS budú ďalej situáciu sledovať.  

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 zmlúv a postupná distribúcia preukazov a členských známok. F. 
Marcinová pripravila návrh zamestnaneckého preukazu, ktorý bude dostupný pre tie členské 
múzeá ZMS, ktoré ho ešte nemajú a budú mať oň záujem. 



ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Následná distribúcia preukazov 
Š. Engel 
P ZMS 

 
po úhrade členských 
príspevkov 

 

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

ZÁVER 

Š. Engel poslal P ZMS materiály o jednom záujemcovi o pracovné miesto manažér, ekonóm, 
hospodár ZMS a informoval o ďalšom prihlásenom záujemcovi. V prípade fyzického zasadnutia P 
ZMS v marci 2022 prebehne aj pracovný pohovor výberovej komisie P ZMS s prihlásenými 
uchádzačmi. Uchádzači sa stále môžu prihlasovať do výberového konania.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Poslanie informácií o záujemcoch o pracovné miesto členom P ZMS  Š. Engel priebežne 

 

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 aj instagramovom profile ZMS.  
V prípade záujmu o využitie aplikácie je potrebné kontaktovať členom P ZMS.  

N ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Prevádzkovanie a sprístupňovanie platformy sekretariát ZMS, P 
ZMS, 

priebežne 

Úloha 11/2022        Európska Noc múzeí 2022                          P ZMS, M. Majerník  
DISKUSIA M. Majerník informoval P ZMS, že sa stretol s dvomi dátumami konania Noci múzeí v roku 2022, 

a to 14. 5. alebo 21. 5. 2022. Po zhode s p. Z. Vašáryovou a s členmi P ZMS  bol prijatý dátum 
konania Európskej noci múzeí 14. 5. 2022. Vizuál podujatia bude pripravený v zhode 
s francúzskym vizuálom. Na rok 2022 nebola vyhlásená spoločná téma podujatia, zameranie 
obsahovej náplne bude preto v réžii jednotlivých múzeí. Členovia P ZMS súhlasili s návrhom F. 
Marcinovej aj tento rok požiadať o záštitu nad podujatím p. prezidentku Slovenskej republiky, p. 
Zuzanu Čaputovú. Bude poslaný list kancelárii prezidentky SR so žiadosťou o záštitu. F. 
Marcinová pripomenula potrebu aktualizácie vizuálu a funkcionality webovej stránky podujatia. 
V tejto veci bude M. Majerník spolupracovať so správcom webových stránok ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 

Poslanie listu kancelárii prezidentky SR F. Marcinová obratom 

Príprava podujatia za ZMS P ZMS, M. 
Majerník, p. Nagy 

priebežne 

 



V bode rôzne boli ďalej prerokované 

- F. Marcinová bola kontaktovaná zástupcami členských múzeí ZMS v súvislosti s problematikou kultúrnych poukazov, F. 
Marcinová adresuje list na Ministerstvo kultúry SR s dotazom ohľadne ich ďalšej distribúcie  
 
- je potrebné zaoberať sa dopadmi zvyšovania nákladov za energie na finančnú situáciu múzeí a možnosťami kompenzácie, aj 
v tejto veci P ZMS osloví Ministerstvo kultúry SR  
 
- P ZMS oslovila Slovenská archeologická spoločnosť v súvislosti s vyjadrením podpory a zapojenia sa do iniciatívy, týkajúcej 
sa prehodnotenia ustanovenia pripravovaného Zákona o výstavbe, ktorý mal byť predložený na 55. schôdzi Národnej rady SR 
do 1. čítania. A. Botoš informoval P ZMS o danej problematike. P ZMS sa bavilo o ďalších krokoch v rámci podpory tejto 
iniciatívy  
 
- A. Botoš navrhol osloviť v budúcnosti mienkotvorné printové médiá ohľadne informovania verejnosti o problémoch 
v múzejníctve 
 
- Františka Marcinová ocenila snahu a aktivitu vybraných odborných komisií ZMS, v prípade iných vyzvala k väčšej aktivite 
a oživeniu činnosti, je tiež potrebné zefektívniť vzájomnú komunikáciu odborných komisií, na najbližšom zasadnutí P ZMS bude 
jedným z bodov programu aj informovanie o činnosti komisií za aktívnej účasti ich predsedov či iných zástupcov odborných 
komisií   
 
- F. Marcinová pripraví kalendárium podujatí členských múzeí ZMS  
 
- F. Marcinová bola pozvaná v termíne 7.- 8. 3. 2022 na odborný seminár Nová definice muzea aneb její klady a zápory, ktorý 
poriada Techncké muzeum v Brne   
 
 
 
 
V Martine, 9. 2. 2022 

 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 16. 3. 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.  

 
 
 

http://www.tmbrno.cz/nova-definice-muzea-aneb-jeji-klady-a-zapory/

