
 
 

Zasadnutie Predstavenstva ZMS  

Zápis                                          26. 4 . 2022             10:00                     
kombinovaná forma 
(prezenčne, on-line) 

 

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

OSPRAVEDLNENÍ 
ČLENOVIA:  

 
Alexander Botoš 

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

REVÍZNA KOMISIA ZMS:   
 Ivica Krištofová (on-line) 

SEKRETARIÁT ZMS : 
 

 

ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:   
Eva Farkašovská 

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. Tajomník ZMS Štefan Engel oboznámil prítomných s programom.  

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 1/2022 
Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  

F. Marcinová 

ZÁVER 

Úloha je v riešení. Podpísanie memoranda so zástupcami múzejných inštitúcií z Čiech (Český zväz 
múzeí v prírode) a Poľska (Związek muzeów na wolnym powietrzu) prichádza do úvahy počas 
konania Slávnostného stretnutia ZMS v júni 2022. F. Marcinová osloví zainteresovaných 
zástupcov jednotlivých zväzov.  

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  

Úloha prebieha. Bol dokončený posledný tematický okruh štandardov. Prebehla tiež diskusia 
o vzťahu a nadväznosti pripravovaných štandardov a pripravovanej múzejnej legislatívy. R. G. 
Maretta opäť upozornil, že pripravované štandardy sa budú týkať predovšetkým ukazovateľov 
jednotlivých múzejných činností.   



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, J. Ondrej 

DISKUSIA 

Bol poslaný list kancelárii premiéra Slovenskej republiky, p. Eduarda Hegera. Podrobne sa 
prediskutoval rozpočet, týkajúci sa Slávnostného stretnutia ZMS, a to predovšetkým v súvislosti 
so všeobecným zvyšovaním cien a tým pádom navyšovaním jednotlivých položiek. Bude vhodné 
osloviť aj sponzorov a lokálnych výrobcov a producentov. P ZMS jednohlasne odsúhlasilo, že 
počas Slávnostného stretnutia ZMS budú odovzdané: Cena Z. Z. Stránskeho, Zlatá medaila ZMS, 
Pamätná medaila ZMS, Pamätný list ZMS, a to za roky 2020 a 2021. Členským múzeám bude 
obratom poslaný dotazník týkajúci sa návrhov na ocenenia. Opätovne sa diskutovalo 
o jednotlivých bodoch programu Slávnostného stretnutia a program bol aktualizovaný. Ivan Baláž 
informoval o podrobnostiach poslaného scenára propagačného videa ZMS, ktoré bude 
prezentované počas Slávnostného stretnutia a prebehla diskusia o technických náležitostiach 
jeho prípravy. Všetci zúčastnení, ktorí budú figurovať v rámci prezentácie, budú oslovení 
s presnými požiadavkami. Členským múzeám bude tiež posielaný dotazník týkajúci sa 
organizačného zabezpečenia Festivalu múzeí a Slávnostného stretnutia. Členské múzeá tiež budú 
dostatočne vopred informované o programe podujatí a všetkých potrebných detailoch. Grafickú 
prípravu pozvánok, programu Slávnostného stretnutia a ďalších prezentačných materiálov 
pripraví nový manažér Jakub Ondrej v spolupráci s tajomníkom ZMS, Š. Engelom. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

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

Oslovenie sponzorov, regionálnych výrobcov a producentov  P ZMS do 6.5.2022 

Poslanie dotazníkov členským múzeám  Š. Engel do 2.5.2022 

Príprava grafickej úpravy ocenení, pozvánky, programu Slávnostného 
stretnutia a prezentačných materiálov 

J. Ondrej, Š. Engel obratom 

Príprava adresára  členovia P ZMS do 6.5.2022 

 

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. Žiadaná výška dotácie je v prípade tohto 
projektu 35 355,- €. Schvaľovanie projektov prebehne v máji 2022. Je tu potrebné počítať 
s finančnou spoluúčasťou. Prípadne sa bude uvažovať aj nad ďalšími zdrojmi financovania. 
Členským múzeám ZMS bude poslaný obežník týkajúci sa obsahovej náplne Sprievodcu múzeami 
(textovej, obrazovej časti).   



ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Poslanie dotazníka členským múzeám ZMS F. Marcinová do 6.5.2022 

 

Úloha 6/2022 Projekty FPU na rok 2022 P ZMS  

ZÁVER  

V roku 2022 boli podané projekty: 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 a Stretneme sa v múzeu 
(prezentácia na generálnej konferencii ICOM 2022). Je tu potrebné počítať s finančnou 
spoluúčasťou ZMS. 

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 sú distribuované v zmysle uzatvorených zmlúv. V prípade siedmych múzeí ešte 
neboli uzatvorené zmluvy. Dôvodom sú najmä reštrukturalizácie na strane zriaďovateľa či dlhší 
čas vymedzený na uzatváranie zmlúv. Sekretariát ZMS múzeám, ktoré ešte neuzatvorili zmluvu 
pošle výzvu na predloženie dôvodov, keďže prvá etapa uzatvárania zmlúv by už mala byť 
uzatvorená. V prípade niektorých múzeí bol žiadaný nižší počet preukazov pre ich zamestnancov. 
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 
a poslanie dotazníka múzeám 

F. Marcinová priebežne 

 

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

ZÁVER 

Výberová komisia ZMS odporučila P ZMS nadviazať spoluprácu s p. Mgr. Jakubom Ondrejom, 
akceptujúc aj jeho návrh týkajúci sa spôsobu odmeny za prácu. Nepôjde o pracovnoprávny vzťah 
so ZMS, jeho služby budú riešené formou objednávky a fakturácie. Predsedníčka ZMS navrhla, 
aby Ing. Dana Engelová ostala v pozícii ekonóma/hospodára ZMS a p. Mgr. Jakub Ondrej aby 
prevzal agendu manažéra ZMS. Členovia P ZMS hlasovali o týchto návrhoch a o nadviazaní 
spolupráce s p. J. Ondrejom. 



Výsledky hlasovania: 
Za: 8  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
P. J. Ondrejovi budú postúpené všetky prístupové heslá, ktorými by mal disponovať (webová 
stránka, FB, Instagram...)  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 
TERMÍN 

Informovanie záujemcu   Š. Engel obratom 

 

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

múzeí 2022, ktorá sa uskutoční 14. 5. 2022. Bolo zaznamenaných viacero dotazov 
týkajúcich sa najmä vizuálu podujatia. Vzhľadom na časovú tieseň nebude možné tento 
rok možné žiadať  o záštitu nad podujatím prezidentku Slovenskej republiky, p. Zuzanu 
Čaputovú. Je potrebné zo strany múzeí, aby promptne reagovali na poslané dotazníky, 
aby mohli byť informácie včas zverejňované.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 

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

priebežne 

Zverejňovanie informácií posielaných múzeami M. Majerník, p. 
Nagy 

priebežne 

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 

- Š. Engel informoval o rozpočte pre rok 2021, ktorý bol predložený členom P ZMS v písomnej podobe a stručne informoval 
o aktuálnom stave hospodárenia ZMS v súvislosti s plnením vybraných úloh ZMS. Návrh rozpočtu bol vypracovaný 
sekretariátom ZMS 
- F. Marcinová navrhla, že bude potrebné upraviť výšku a spôsob financovania odborných komisií 
- F. Marcinová podotkla, že by bolo vhodné, aby Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS začala aktívne 
participovať na metodickej činnosti pre múzeá. Víta preto, že členkami tejto odbornej komisie sú aj pracovníčky 
Muzeologického kabinetu SNM, ktorého činnosť ocenila. 
 
V Liptovskom Mikuláši, 26. 4. 2022 

 

Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční 17. 5. 2022 v Múzeu vo Svätom 
Antone. 

PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 


