
 
 

Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis                                          24. 3. 2022             11:00                     
kombinovaná forma 
(prezenčne, on-line) 

 

PREDSTAVENSTVO ZMS: Františka Marcinová, Štefan Engel, Adriana Daneková, Marián Majerník, Ivan Baláž, Martin 
Hoferka (on-line), Róbert Gregor Maretta (on-line), Alexander Botoš (on-line), Andrej Solár (on-
line) 

OSPRAVEDLNENÍ 
ČLENOVIA:  

 

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

REVÍZNA KOMISIA ZMS:   
 Ivica Krištofová (on-line) 

SEKRETARIÁT ZMS : 
 

 

ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:   
Eva Farkašovská (on-line), Helena Kotvasová (on-line) 

PRIZVANÍ:   
.................. 

Program 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Agenda ZMS 

3. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Zasadnutie P ZMS sa konalo kombinovanou formou, prezenčne a prostredníctvom on-line konferencie. F. Marcinová privítala 
členov P ZMS a prítomné členky odborných komisií ZMS. Tajomník ZMS Štefan Engel oboznámil prítomných s programom. 
Pred začatím zasadnutia P ZMS sa konal pracovný pohovor s uchádzačom na pozíciu manažér/ekonóm/hospodár Zväzu múzeí 
na Slovensku, s p. Mgr. Jakubom Ondrejom. Zápis z pracovného pohovoru bude prílohou č. 2 tohto zápisu zo zasadnutia P ZMS.  

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 1/2022 
Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  

F. Marcinová 

ZÁVER 
Úloha je 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  

O plnení informoval R. G. Maretta a M. Hoferka. Podstata príprav nových múzejných a galerijných 
štandardov nespočíva vo vypracovaní metodík jednotlivých odborných činností, ale v definovaní 
ukazovateľov, na základe ktorých ich bude možné hodnotiť. Tieto ukazovatele budú jednotné pre 
všetky múzeá a galérie. Ide o štyri hlavné oblasti: manažment, správa zbierok, prezentačná 
činnosť spolu s vedecko-výskumnou činnosťou a vzťahy s verejnosťou. Do úvahy prichádzajú 
rôzne alternatívy, napríklad že štandardy budú mať odporúčací charakter alebo štandardy budú 
mať akreditačných charakter. V takom prípade by za plnenie kritérií mali mať inštitúcie možnosť 
napríklad rôznych benefitov. Základom však je, aby boli kritériá nastavené tak, aby boli pre múzeá 
a galérie prínosom a predpokladom skvalitnenia činnosti a v súlade s reálnymi možnosťami 
inštitúcií a aj ich zriaďovateľov. 15. marca 2022 sa tiež konal worshop zameraný na tvorbu 
štandardov. Pracovná verzia ich návrhu by mala byť dokončená do konca marca 2022. Následne 
bude tento návrh prediskutovaný s Múzejnou a galerijnou radou MK SR. K štandardom budú mať 
možnosť vyjadriť sa aj múzeá a galérie a bude možnosť vziať do úvahy a zapracovať ich 
pripomienky.  

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 

Š. Engel podrobne informoval o jednotlivých bodoch programu Festivalu múzeí 2022 
a Slávnostného stretnutia pri príležitosti 30. výročia založenia ZMS, ktoré sa budú konať 5. – 7. 
júna 2022. O záštitu nad podujatím bude požiadaný premiér Slovenskej republiky, p. Eduard 
Heger. Program podujatí bol pripravený s ohľadom na účastníkov, ktorí sa zúčastnia len jeden 
deň ako aj tých, ktorí budú na podujatí zúčastnení počas všetkých troch dní. Na Festivale múzeí 
2022 bude mať každé členské múzeum k dispozícii stôl na propagačné materiály a drevený rám 
na propagačné bannery, plagáty a pod. Súčasťou programu Slávnostného stretnutia bude aj 
udelenie Ocenení ZMS za roky 2021 a 2022. 6. 6. 2022 sa uskutoční konferencia Prírodovedné 
zbierky na Slovensku – priťaž alebo obohatenie zbierkového fondu. V prípade záujmu je ešte 
možné zapojiť sa do konferencie s príspevkom – je potrebné poslať obratom názov príspevku so 
stručnou anotáciou Š. Engelovi. Členským múzeám bude v dostatočnom predstihu poslaný 
program podujatí, organizačné pokyny aj možnosti ubytovania. Členovia P ZMS prediskutovali 
možnosti a formy prezentácie 30 rokov činnosti ZMS. Súčasťou programu bude aj prezentácia 
činnosti jednotlivých odborných komisií ZMS. Budú vyzvané, aby navrhli, akým spôsobom svoju 
činnosť odprezentujú. Š. Engel prepošle obratom členom P ZMS program podujatí a do 31. 3. 
2022 sa k nemu vyjadria. Š. Engel informoval o rokovaní s firmou K-test s. r. o. o možnosti ich 
prezentácie počas podujatí.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 



Poslanie listu kancelárii premiéra Slovenskej republiky, p. Eduarda 
Hegera s prosbou o prevzatie záštity nad podujatím 

Š. Engel obratom 

Poslanie formulára na návrhy ocenení ZMS členským múzeám ZMS Š. Engel obratom  

Príprava scenára promo videa dokumentujúceho 30. rokov činnosti 
ZMS 

I. Baláž 26.4.2022 

Poslanie výzvy odborným komisiám ZMS so žiadosťou o definovanie 
foriem prezentácie ich činnosti v rámci programu Slávnostného 
stretnutia 

Š. Engel 14.4.2022 

Poslanie programov Festivalu múzeí a Slávnostného zhromaždenia 
členom P ZMS 

Š. Engel obratom 

Vyjadrenie sa k programu podujatí členovia P ZMS 13.4.2022 

 

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

P ZMS, F. Marcinová 

DISKUSIA  

Bol podaný projekt na Fond na podporu umenia. Je potrebné zvážiť alternatívne formy 
dofinancovania vybraných úloh, najmä tlače Sprievodcu slovenskými múzeami. Ak nebude 
poskytnutá dotácia v plnej žiadanej výške, je možné osloviť múzeá s výzvou prispieť sumou 50,- 
100,- €. V tomto prípade by im bol poskytnutý istý počet kusov Sprievodcu bezodplatne. Ďalšia 
možnosť je nájsť generálneho sponzora, ktorý by financoval časť nákladov a časť by bola 
financovaná z rozpočtu ZMS. Možnosťou je aj dofinancovať projekt z rozpočtu ZMS, čo by však 
bolo náročná záťaž rozpočtu. V máji 2022 bude známe, či projekt bude podporený a v akej výške. 
Na základe toho budú podniknuté ďalšie kroky.  

ZÁVER Bude pripravený projekt žiadosti o finančnú podporu z FPU.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Úlohy týkajúce sa realizácie projektu P ZMS priebežne 

 

Úloha 6/2022 Projekty FPU na rok 2022 P ZMS  

ZÁVER  V rámci ZMS ako aj vybraných odborných komisií sa pracuje na realizácii projektov na rok 2022.  

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  
Zástupcovia ZMS ďalej sledujú situáciu týkajúcu sa správy systému ESEZ 4G, v súčasnosti najmä 
výberového konania na správcu systému.  

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 

Členské preukazy boli distribuované v zmysle uzatvorených zmlúv. Sú k dispozícii v počte kusov 
zodpovedajúcom počtu registrovaných zamestnancov jednotlivých členských múzeí. 
V niektorých prípadoch bol žiadaný nižší počet preukazov. ZMS odporúča využiť možnosť žiadať 
počet preukazov v počte zodpovedajúcemu počtu registrovaných zamestnancov toho-ktorého 
múzea. V tejto súvislosti bude pripravený obežník, ktorý bude poslaný členským múzeám ZMS.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Príprava obežníka týkajúceho sa využívania členských preukazov ZMS F. Marcinová do 14.4.2022 

 

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

ZÁVER 

Do výberového konania na pozíciu manažér/ekonóm/hospodár Zväzu múzeí na Slovensku sa 
prihlásil v stanovenom termíne jeden záujemca, p. Mgr. Jakub Ondrej. Dňa 24.3.2022 prebehol 
pracovný pohovor. Zápis z pracovného pohovoru bude prílohou tohto zápisu. O výsledkoch 
pohovoru bude jednať P ZMS na svojom najbližšom zasadnutí.   

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

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

 

Úloha 11/2022        Európska Noc múzeí 2022                          P ZMS, M. Majerník  
DISKUSIA M. Majerník informoval členov P ZMS o prípravách podujatia Európska noc múzeí 2022, 

ktorá sa uskutoční 14. 5. 2022. V prípade, že majú múzeá pripravené on-line podujatia, 
bude možné ich prezentovať od 14.5. – 21.5.2022. Otázka výberu vstupného na 
podujatie a jeho výšky bude v kompetencii múzeí. P ZMS diskutovalo o alternatíve 
vstupenky, ktorá by po zakúpení v jednej múzejnej inštitúcii platila vo všetkých ďalších 
múzejných inštitúciách. Členovia P ZMS sa zhodli, že takáto možnosť je zaujímavé 
v prípade väčších miest s väčším počtom múzejných inštitúcií. P ZMS požiada o záštitu 
nad podujatím prezidentku Slovenskej republiky, p. Zuzanu Čaputovú. F. Marcinová 
upozornila na potrebu aktualizácie a skvalitnenia zväzovej webovej stránky podujatia. 
Členským múzeám ZMS bude poslaný dotazník súvisiaci s podujatím. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 

Poslanie listu kancelárii prezidentky SR F. Marcinová obratom 

Aktualizácia a servis zväzovej webovej stránky podujatia  P ZMS, M. 
Majerník, p. Nag 

priebežne 

Poslanie dotazníka členským múzeám ZMS M. Majerník obratom 
 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

- MK SR vyhlásilo Program Kultúrne poukazy 2022, ide o registráciu, do ktorej sa môžu zapojiť základné a stredné školy, prvá 
fáza registrácie škôl bola spustená 22. marca 2022, podrobnosti budú zverejnené v pripravovanej výzve a na webe 
https://www.kulturnepoukazy.sk/. 
 
- 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, F. Engel v tejto súvislosti uviedol, že na MK SR bol adresovaný list s vyjadrením ZMS 

https://www.kulturnepoukazy.sk/?fbclid=IwAR0Zf0_PCP1g816bt0qsNBMRgPL18FRzM8Wyzkn5AhFXRpCxZ6_GnCxfKlA


 
- F. Marcinová sa v termíne 7.- 8. 3.2022 zúčastnila odborného seminára Nová definice muzea aneb její klady a zápory, ktorý 
usporiadalo Techncké muzeum v Brne, členovia P ZMS sa zhodli na potrebe o tejto aj príbuzných témach viac diskutovať na 
odbornej úrovni, a to aj so zástupcami akademických inštitúcií, zaujímavé by mohli byť aj výsledky spolupráce vybraných fakúlt 
a múzeí na bakalárskych a magisterských prácach týkajúcich sa tejto témy – v tejto súvislosti bude múzeám rozposlaný 
formulár, či a v akej forme realizujú múzeá takéto aktivity 
 
- A. Daneková podrobne informovala na základe poverenia D. Ferklovou o aktuálnych aktivitách Etnologickej komisie ako aj 
potrebe odsúhlasenia aktualizácie rokovacieho poriadku, F. Marcinová upozornila na náležitosti týkajúce sa distribúcie 
zborníka z odbornej konferencie Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku 
 
- W. Kráľovičová informovala o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách a o realizácii projektu Na 
spoločnej ceste II. - kolokvium a metodika o spolupráci múzejných pracovníkov, na ktorý bola získaná dotácia z Fondu na 
podporu umenia 
 
 
 
 
V Martine, 9. 3. 2022 

 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 26. 4. 2022 v Slovenskom múzeu 
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.  
 

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina, 2. Zápis z pracovného pohovoru s uchádzačom o pracovné miesto  

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 
 
 

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

