
 
 

Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          14. 7. 2022             11:00                     prezenčne 
 
PREDSTAVENSTVO ZMS: Františka Marcinová, Štefan Engel, Adriana Daneková, Marián Majerník, Ivan Baláž, Róbert Gregor 

Maretta, Andrej Solár, Alexander Botoš 
OSPRAVEDLNENÍ 
ČLENOVIA:  

 
Martin Hoferka, Alexander Botoš 

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

REVÍZNA KOMISIA ZMS:   
Iveta Kaczarová 

SEKRETARIÁT ZMS : 
 

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

ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:   
Dáša Ferklová 

PRIZVANÍ:   
............................ 

Program 
1. Otvorenie a privítanie  
2. Agenda ZMS 
3. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Zasadnutie P ZMS sa konalo v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V 
úvode všetkých privítali riaditeľ Múzea SNP, PhDr. Marian Uhrin, PhD. Predsedníčka ZMS F. Marcinová poďakovala za možnosť 
uskutočniť zasadnutie P ZMS v priestoroch Vzdelávacieho centra. Zároveň poďakovala pani Jarmile Seleckej za dlhoročné 
pôsobenie v rámci ZMS. Následne sa riešila otázka ďalšieho zotrvávania sídla ZMS na Kapitulskej ulici 23, v mieste sídla Múzea 
SNP. Riaditeľ Múzea SNP, p. Uhrin, vyjadril súhlas so zotrvaním sídla ZMS v mieste sídla Múzea SNP.  

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 1/2022 Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  F. Marcinová 

ZÁVER 

Úloha je v riešení. Zástupcovia múzejných inštitúcií z Čiech (Český zväz múzeí v prírode) a Poľska 
(Związek muzeów na wolnym powietrzu) budú oslovení. Presný dátum a miesto podpísania 
memoranda o spolupráci budú dohodnuté v súčinnosti s predsedom Únie múzeí na Slovensku, 
Jiřím Přibylom.  Do úvahy pripadá podpísanie memoranda počas konania Etnofilmu v Čadci 
a predpokladaný termín je 11. 11. 2022. F. Marcinová bude v tejto veci kontaktovať p. J. Přibyla. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Kontaktovanie nového predsedu PL 
Kontaktovať p. J. Přibyla 
Podpísanie memoranda o spolupráci  

F. Marcinová obratom 

 



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  

R. G. Maretta informoval prítomných o aktuálnom stave prípravy štandardov určených na 
hodnotenie kvality múzeí a stručne zhrnul aj celý proces ich tvorby za posledný rok. Podotkol, že 
pracovná skupina zástupcov ZMS a RGS neupravuje ani nemení Štandardy odborných múzejných 
činností, ktoré boli schválené VZ ZMS v roku 2019. Na základe nesplneného cieľa 
vyplývajúceho zo Stratégie rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2018 a podľa pokynu OMGK MK 
SR pripravuje spoločná pracovná skupina zástupcov ZMS a RGS hodnotiace ukazovatele 
(štandardy), ktoré by mali slúžiť ako prostriedok v plánovanom procese akreditácie múzeí. Tieto 
hodnotiace ukazovatele sú začlenené do štyroch okruhov (Manažment, Správa zbierok, 
Vedecko-výskumná činnosť a sprístupňovanie zbierok a Starostlivosť o návštevníka) a ich 
aktualizovaná verzia bude odovzdaná na OMGK MK SR v priebehu nasledujúceho týždňa, aby 
mohli byť rozoslané na pripomienkovanie zainteresovaným subjektom. Termín zaradenia 
nového zákona spolu s vykonávacou vyhláškou a usmernením o akreditačnom procese 
(obsahujúceho hodnotiace štandardy pre múzeá) do medzirezortného pripomienkovania je 
plánovaný na september 2022. Zatiaľ sa nevie, či sa tento termín aj splní. F. Marcinová podotkla, 
že pripravované štandardy budú mať akreditačných charakter a prebehla diskusia o spôsoboch, 
možnostiach a limitoch motivovania múzeí dosiahnuť stanovené podmienky pre získanie 
akreditácie, ak nebudú z akreditácie vyplývať aj isté benefity pre samotné múzeá ale aj pre 
zriaďovateľov. F. Marcinová podotkla, že je potrebné, aby pri pripomienkovaní nového tzv. 
múzejného zákona boli k dispozícii aj vyhláška a štandardy, inak nie je pripomienkovanie možné. 
R. G. Maretta uviedol, že v prípade neprijatia akreditačného procesu, by mohli byť hodnotiace 
štandardy po miernej úprave použité aj pre revíziu registra múzeí, ktorú by mohli zabezpečovať 
stanovení experti. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

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

Úloha 3/2022 Kontrola stavu edičných výstupov ZMS Š. Engel 

ZÁVER  

Š. Engel informoval o záujme o publikačné výstupy vydané v rámci činnosti ZMS. F. Marcinová 
uviedla, že časť bude zverejnená na webových stránkach ZMS. D. Ferklová pripomenula, že 
publikačné výstupy Etnologickej komisie v pdf podobe sú na tejto webovej stránke zverejňované.  
V prípade publikácií vydaných ZMS, ktoré nie je možné takto zverejniť alebo je záujem o kúpu 
knihy, je potrebné stanoviť cenový výmer a určiť spôsob ich predaja. I. Kaczarová navrhla, aby  
ZMS ponúklo zriaďovateľom múzeí možnosť odkúpiť publikácie vydané ZMS, čo by im umožnilo 
následne napríklad darovať tieto publikácie ako hodnotný dar a pod.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

 Stanovenie cenových výmerov Š. Engel, D. Engelová do konca roku 2022 

 

Úloha 4/2022 Slávnostné stretnutie ZMS, Festival múzeí ZMS P ZMS, J. Ondrej 

DISKUSIA 

Š. Engel stručne zhrnul priebeh Festivalu múzeí 2022 a Slávnostného stretnutia pri príležitosti 30. 
výročia založenia ZMS a informoval o finančnej bilancii týchto dvoch podujatí. Náklady na 
Festival múzeí boli 800,- € a Slávnostné stretnutie 2645,- €. Pripomenul, že bude potrebné 
dopracovať niektoré detaily v promovideu a pripraviť pre externých účinkujúcich upomienkové 
predmety. Usporiadateľovi Slávnostného stretnutia, jeho zriaďovateľovi a sponzorom oboch 
podujatí budú poslané ďakovné listy. Je potrebné osloviť múzejné inštitúcie, ktoré by mohli byť 
usporiadateľom Festivalu múzeí 2023. Do úvahy pripadajú napríklad Kysucké múzeum v Čadci, 
Tripolitana – Krajské múzeum v Prešove alebo Zemplínske múzeum v Michalovciach. F. 



Marcinová osloví v tejto veci vedenie týchto múzeí. F. Marcinová informovala o návrhu 
zástupcov niektorých múzeí zmeniť termín konania Festivalu múzeí. Navrhujú, aby sa Festival 
múzeí konal v pre múzeá menej vyťaženom období. P ZMS sa bude týmto návrhom venovať.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Úprava a doplnenie promovidea I. Baláž obratom  

Príprava a poslanie upomienkových predmetov a ďakovných listov F. Marcinová, J. Ondrej obratom 

Oslovenie vedenia múzeí, ktoré by mohli byť usporiadateľmi Festivalu 
múzeí 2023 F. Marcinová, J. Ondrej obratom 

 

Úloha 5/2022 
Participácia na generálnej konferencii ICOM 2022 
Praha a propagačné materiály ZMS P ZMS, F. Marcinová 

DISKUSIA  

F. Marcinová vyzvala členov P ZMS, aby sa vyjadrili ohľadne svojej účasti na ICOM Prague 2022 
a uviedli termín svojej účasti. ZMS a Slovenský komitét ICOM bude reprezentovať členské 
múzeá, vrátane múzeí Slovenského národného múzea. Národný portál cestovného ruchu, 
Slovakia.travel bude požiadaný o poskytnutie promovidea propagujúceho Slovensko, ktoré bude 
doplnené o titulky. F. Marcinová tiež informovala, že 20.8.2022 pôjde do Prahy autobus, čo budú 
môcť využiť zástupcovia členských múzeí ZMS. Členským múzeám ZMS tiež bude poslaný 
dotazník, týkajúci sa prípravy propagačného materiálu. P ZMS sa stretne pred konaním 
generálnej konferencie ICOM 2022 a prediskutuje všetky detaily účasti a prezentácie ZMS na 
podujatí.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava a distribúcia dotazníka, príprava propagačných materiálov F. Marcinová, J. Ondrej obratom 

 

Úloha 6/2022 Projekty FPU na rok 2022 P ZMS  

ZÁVER  

Prírodovedná komisia realizovala odbornú konferenciu, o priebehu ktorej informoval Š. Engel. 
Literárna a hudobná komisia ZMS zostavuje zborník z odbornej konferencie. Odborná komisia 
pre výchovu a vzdelávanie pripravuje kolokvium Na spoločnej ceste II. – Komunikácia 
a spolupráca múzejných pracovníkov. A. Daneková informovala, že sa uskutoční v Kremnici 19. 
septembra 2022. Prihlášky je v prípade záujmu potrebné poslať do 5. septembra na adresu 
okvav.zms@gmail.com.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovanie priebehu realizácie schválených projektov  
 
P ZMS 

podľa 
harmonogramu 
jednotlivých  

 
Úloha 7/2022 Správa systému ESEZ 4G  P ZMS 

DISKUSIA  
Zástupcovia ZMS ďalej sledujú situáciu týkajúcu sa správy systému ESEZ 4G.  
 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovanie situácie týkajúcej sa správy systému ESEZ 4G P ZMS  priebežne 

 



Ad 3. Rôzne  

Úloha 8/2022 Členské príspevky a preukazy  P ZMS, Š. Engel 

ZÁVER 
Š. Engel upozornil, že Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre a Slovenské banské múzeum 
v Banskej Štiavnici nerealizovali úhradu členského príspevku v stanovenom termíne. Boli im 
preto poslané upomienky.  

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 

Jednanie vo veci úhrady členských príspevkov Sekretariát ZMS obratom 

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

ZÁVER J. Ondrejovi sú priebežne zadávané úlohy, o plnení ktorých je P ZMS informované na svojich 
zasadnutiach. 

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 

Príprava úloh (dlhodobých, aktuálnych) pre J. Ondreja  P ZMS do najbližšieho zasadnutia P 
ZMS 

 

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 
- D. Ferklová vyzvala P ZMS doriešiť podobu Rokovacieho poriadku Etnologickej komisie, budú jej obratom poslané 
pripomienky k ňou zaslanému materiálu a po zapracovaní pripomienok predsedníčka Etnologickej komisie predloží návrh 
nového Rokovacieho poriadku na schválenie na najbližšom zasadnutí P ZMS  
- D. Ferklová informovala o distribuovaní zborníka z XXV. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum a odpovedala na 
dotazy predsedníčky ZMS F. Marcinovej k jeho tejto veci, D. Ferklová tiež poďakovala F. Marcinovej a D. Engelovej za 
súčinnosť pri príprave a realizácii projektu v súvislosti s usporiadaním XXV. ročníka odbornej konferencie a informovala, že 
XXVI. ročník s názvom Trhy a jarmoky sa bude konať v Západoslovenskom múzeu v Trnave  
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, 14. 7. 2022 

 
Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční online začiatkom augusta 
2022.   
  

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 


