
  
 

Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          27. 9. 2022             09:00                     online 
 
PREDSTAVENSTVO ZMS: Františka Marcinová, Štefan Engel, Adriana Daneková, Róbert Gregor Maretta, Alexander Botoš, 

Martin Hoferka 
OSPRAVEDLNENÍ 
ČLENOVIA:  

 
Marián Majerník, Ivan Baláž, Andrej Solár 

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

REVÍZNA KOMISIA ZMS:   
............................. 

SEKRETARIÁT ZMS : 
 

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

ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:   
Daša Ferklová, Jiří Přibyl, Eva Farkašovská, Vanda Kráľovičová, Viera Majchrovičová 

PRIZVANÍ:   
Peter Gavlíder, Claudia Maříková – fy. SmartGuide 

Program 
1. Otvorenie a privítanie  
2. Administratíva ZMS 
3. Vyhodnotenie ICOM PRAGUE 2022 
4. Príprava VZ ZMS 
5. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Zasadnutie P ZMS sa konalo online. Predsedníčka ZMS, Františka Marcinová, privítala prítomných členov P ZMS a predsedov 
odborných komisií ZMS a odovzdala slovo tajomníkovi, Štefanovi Engelovi.  

Ad 2. Agenda ZMS  

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

ZÁVER 

Memorandum o spolupráci medzi zástupcami múzejných inštitúcií z Čiech (Český zväz múzeí 
v prírode), Poľska (Związek muzeów na wolnym powietrzu) a ZMS bude podpísané 11. 11. 2022 
počas konania podujatia Etnofilm Čadca. J. Přibyl informoval o predbežných rozhovoroch zo 
zástupcami týchto inštitúcií. D. Ferklová v tejto súvislosti pozvala na podujatie Etnofilm Čadca 
všetkých kolegov a stručne informovala o programe.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Podpísanie memoranda o spolupráci  F. Marcinová do 11.11.2022 
 



Úloha 2/2022 

Pracovná skupina k prepracovaniu Štandardov 
odborných múzejných činností a príprava nového 
zákona o múzeách a o galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty 

R. G. Maretta, M. 
Hoferka  

DISKUSIA  

R. Maretta a M. Hoferka informovali, že návrh hodnotiacich štandardov odovzdala pracovná 
skupina zástupcom MK SR v júli 2022. Príprava nového múzejného zákona sa posunula 
z časového hľadiska o tri mesiace a došlo aj k niektorým ideovým zmenám. 
Akreditácia už nebude priamo zahrnutá do pripravovaného zákona a vykonávacej vyhlášky, 
nepočíta sa ani s navrhovanými benefitmi pre múzeá, naopak bolo pridané kontinuálne 
vzdelávanie pracovníkov múzeí. Pracovná skupina bude naďalej spolupracovať so zástupcami 
sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Dňa 6. 10. 2022 sa vo Zvolene uskutoční stretnutie zástupcov 
zriaďovateľov, stavovských organizácií združujúcich múzeá, pracovných skupín a MK SR 
k pripravovanej múzejnej legislatíve a štandardom. Pracovná skupina k štandardom podala MK 
SR návrh, aby pripravené hodnotiace štandardy slúžili najbližšie mesiace ako podklad pre 
vypracovanie dotazníka. Ten pomôže zanalyzovať múzejné prostredie a získa sa tak konkrétna 
predstava o skutočnom stave nastavených kritérií a procesov. Následne by mohol slúžiť na 
dopracovanie štandardov, resp. najmä metodík na najpálčivejšie problémy. Dotazník by bol 
zároveň podkladom aj na nastavenie osnov kontinuálneho vzdelávacieho programu pre 
odborných pracovníkov múzeí na najbližšie obdobie. Pracovná skupina vzhľadom na 
uvedené ideové zmeny tiež navrhla, aby sa hodnotiace štandardy neriešili ako nevyhnutná súčasť 
pripravovanej legislatívy, ale boli riešené samostatne. Súčasný legislatívny proces by sa mal 
sústrediť primárne na tvorbu nového múzejného zákona a vykonávacej vyhlášky. Hodnotiace 
štandardy by mali teda pre múzeá i zriaďovateľov odporúčací charakter na dosiahnutie ideálneho 
stavu. Môžu byť sprístupnené na webovej stránke MK SR o rok neskôr po spracovaní analýzy 
múzejného prostredia a ich dopracovaní do finálnej podoby. 

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  
F. Marcinová informovala o vyhotovení súpisu publikácií – výstupov edičnej činnosti ZMS, 
sústredených v priestoroch Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. Š. Engel informoval 
o príprave cenových výmerov.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

 Stanovenie cenových výmerov Š. Engel do konca roku 2022 

 

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

DISKUSIA 

Š. Engel a F. Marcinová informovali o úprave promo videa ZMS a F. Marcinová pripomenula 
potrebu doplnenia medailónu, prezentujúceho činnosť Etnologickej komisie ZMS. D. Ferklová ho 
obratom dodá a bude doplnený do promo videa. Je potrebné osloviť múzejné inštitúcie ohľadne 
možnosti konania Festivalu múzeí 2023 a dohodnúť termín konania. F. Marcinová navrhla podať 
v súvislosti s realizáciou Festivalu múzeí 2023 projekt, napríklad na Fond na podporu umenia.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Dodanie medailónu za Etnologickú komisiu ZMS D. Ferklová obratom  
Úprava a doplnenie promovidea I. Baláž 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  P ZMS, F. Marcinová 

DISKUSIA  

Predsedníčka ZMS, F. Marcinová, stručne informovala o programe ICOM 2022. Ona, ako aj 
zástupcovia P ZMS, ktorí sa zúčastnili generálnej konferencie, veľmi pozitívne hodnotili úroveň 
prípravy a realizácie tohto celosvetového stretnutia zástupcov múzeí. Členovia P ZMS a na 
podujatí zúčastnení predsedovia odborných komisií poďakovali F. Marcinovej za jej pracovné 
nasadenie v rámci účasti zástupcov slovenských múzeí na podujatí. F. Marcinová poďakovala 
členom P ZMS a kolegom za prípravu prezentačného stánku a prezentáciu činnosti slovenských 
múzeí. R. Maretta ocenil, že sme boli jedni z mála múzejných únií, ktoré takýmto spôsobom 
prezentovali múzeá vo svojej krajine. Väčšinou totiž išlo o firemné prezentačné stánky. ZMS 
okrem iného realizovalo promo video a zabezpečilo ubytovanie 21 a cestu a cestovné 16 
pracovníkom slovenských múzeí. Členovia P ZMS sa aktívne zúčastňovali jednotlivých blokov 
programu a boli nadviazané kontakty a spolupráca. J. Přibyl pozitíve hodnotil aj priebeh odbornej 
konferencie „Ochrana sbírek múzeí v přírodě“ v Národním muzeu v přírodě, Valašskom múzeu v 
Rožnově pod Radhoštěm, ktorá bolo súčasťou sprievodných programov generálnej konferencie 
ICOM. Názov 26. generálnej konferencie bol „The Power of Museums: Museums and Civil 
Society“. Na túto oblasť boli obsahovo zamerané jednotlivé bloky programu generálnej 
konferencie. Bola prijatá nová definícia múzea, ktorú je možné si prečítať aj na webovej stránke 
slovenského komitétu ICOM. F. Marcinová navrhla, že za financie z projektu, ktorý bol podaný na 
FPU v súvislosti s prípravou a účasťou zástupcov slovenských múzeí na tejto generálnej 
konferencii, by bolo možné zabezpečiť odborný preklad a najmä komentár k prijatej definícii, čo 
P ZMS odsúhlasilo. Preklad by mal realizovať akreditovaný prekladateľ a na odbornom komentári 
spolupracovať aj zástupcovia Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS. R. Maretta 
navrhol prípravu brožúry, kde by bol uvedený preklad a výklad definície. 27. generálna 
konferencia ICOM sa uskutoční v roku 2025 v Dubaji. F. Marcinová tiež pripomenula, že 9. – 11. 
10. 2022 uskutoční v portugalskom meste Loulé stretnutie NEMO a vyzvala členov P ZMS k účasti. 
Názov konferencie je „Innovation begins within – Resilient museums in times of disruption“. P 
ZMS sa zhodlo na potrebe nadviazať užšiu spoluprácu aj s Ministerstvom zahraničných vecí SR 
v rámci propagácie kultúry a kultúrnych aktivít realizovaných na Slovensku. F. Marcinová 
podotkla na začínajúcu sa spoluprácu so Slovakia.travel, ktorú je potrebné ďalej rozvíjať. 
Vyzdvihla tiež vysokú úroveň slovenských múzejných inštitúcií.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Napísanie tlačovej správy z podujatia F. Marcinová, I. Baláž obratom 
Zabezpečenie prekladu novoprijatej definície múzea P ZMS do konca roka 2022 
Zabezpečenie odborného výkladu novoprijatej definície múzea OKOMČ ZMS do konca roku 2022 

 

Úloha 6/2022 Projekty FPU na rok 2022 a na rok 2023 P ZMS  

ZÁVER  

Š. Engel informoval o stave vyúčtovania jednotlivých projektov za rok 2022. Etnologická komisia 
už realizovala vyúčtovanie, v prípade Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách 
a Prírodovednej komisie prebiehajú posledné úpravy vyúčtovania.   
Vanda Kráľovičová, predsedníčka OKVAV, informovala o zdarnom priebehu kolokvia Na spoločnej 
ceste II. – Komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov, ktoré sa konalo 19. 9. 2022 v Múzeu 
mincí a medailí v Kremnici. Spomenula program kolokvia a informovala aj o pripravovanej 
publikácii. Bude zostavená z príspevkov 9 aktívnych účastníkov kolokvia, ako aj záverov 
tematického dotazníka, ktorý bude v najbližšej dobe poslaný múzeám. Bolo poďakované Múzeu 
mincí a medailí v Kremnici za možnosť usporiadať kolokvium v jeho priestoroch a V. Kráľovičová 
poďakovala A. Botošovi za úvodné slovo za P ZMS na kolokviu. Ten vyjadril presvedčenie, že 
múzejná pedagogika je v múzeách už etablovaná a je potrebné pracovať na jej ďalšom rozvoji. 
Vyzdvihol tiež priebeh kolokvia. 



Členovia P ZMS upozornili, že je nanajvýš aktuálne začať pripravovať projekty odborných komisií, 
ktoré majú záujem realizovať podujatia v roku 2023 a podať projekt prostredníctvom ZMS.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Sledovanie priebehu realizácie schválených projektov  
 
P ZMS 

podľa 
harmonogramu 
jednotlivých  

Vyzvať predsedov jednotlivých odborných komisií ZMS, aby obratom 
poslali anotácie prípadne podávaných projektov na rok 2023 

Š. Engel obratom 

 
Úloha 7/2022 Správa systému ESEZ 4G  P ZMS 

DISKUSIA  Zástupcovia ZMS ďalej sledujú situáciu týkajúcu sa správy systému ESEZ 4G a vyhlásenia 
verejného obstarávania.   

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 informoval, že členský príspevok uhradilo už aj Slovenské poľnohospodárske múzeum 
v Nitre a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, za čo poďakoval.  

 

Úloha 9/2022 
Valné zhromaždenie ZMS 2022 a Porada riaditeľov 
členských múzeí ZMS  

P ZMS , Š. Engel  

DISKUSIA  

Prebehla diskusia ohľadne stanovenia dátumu, miesta konania a programu Valného 
zhromaždenia a Porady riaditeľov múzeí ZMS 2022.  
Valné zhromaždenie ZMS sa bude konať v priestoroch Múzea SNP v mesiaci november 
2022 (zatiaľ sa zvažujú termíny 15. 11. 2022 alebo 22. 11. 2022) a porada riaditeľov sa 
bude konať v priestoroch Slovenského múzea jaskyniarstva a ochrany prírody 
v Liptovskom Mikuláši začiatkom mesiaca december 2022 (zatiaľ sa zvažuje termín 13. 
12. 2022).  
Valné zhromaždenie ZMS by sa malo realizovať hybridnou formou. Účastníci s mandátom 
sa zúčastnia prezenčne, ostatní účastníci sa budú môcť zúčastniť v prípade záujmu aj 
online formou. Súčasťou programu Valného zhromaždenia ZMS budú okrem 
pravidelných odpočtov činnosti aj aktuálne témy týkajúce sa múzejníctva na Slovensku: 
napríklad príprava novej legislatívy, štandardy múzejných činností, energetická kríza a jej 
vplyv na múzeá, nová definícia múzea prijatá na generálnej konferencii ICOM v Prahe 
atď. V rámci sprievodného programu budú pozvaní zástupcovia vybranej firmy, 
zaoberajúcej sa technológiami využiteľnými v rámci múzejných činností.  
Porada riaditeľov múzeí ZMS sa bude konať prezenčne.  

ZÁVER  
Budú pripravené odpočty činnosti a pozvánky na Valné zhromaždenie ZMS a Poradu 
riaditeľov múzeí ZMS a rozpracované ich programy. Následne budú distribuované 
pozvánky.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Príprava odpočtov činnosti P ZMS, Š. Engel, F. 
Marcinová 

obratom 



Príprava a distribúcia pozvánok Š. Engel, J. Ondrej obratom 
Príprava a realizácia Valného zhromaždenia ZMS a Porady 
riaditeľov múzeí ZMS 

P ZMS priebežne 

 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 
 
- D. Ferklová zapracuje pripomienky P ZMS k Rokovaciemu poriadku Etnologickej komisie, aby mohol byť na najbližšom 

zasadnutí P ZMS odsúhlasený 
- J. Přibyl informoval o zasadnutí odbornej komisie ZMS Únia múzeí v prírode, ktoré sa bude konať 19. - 20. 10. 2022. Na 

tomto stretnutí bude prediskutované aj pripomienkovanie pripravovanej legislatívy, týkajúce sa najmä postavenia Múzeí 
v prírode v sieti múzeí, súčasťou programu stretnutia bude aj príprava odbornej konferencie 

- V. Majchrovičová informovala o zasadnutí Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti, ktoré sa bude konať 12. 10. 
2022, požiadala o nahlásenie účasti 

- v rámci vydávania neperiodických publikácií V. Majchrovičová upozornila na účinnosť zákona č. 265/2022 o vydavateľoch 
publikácií a o registri.... v súvislosti s povinnosťou posielať nielen fyzické povinné výtlačky, ale aj ich pdf podobu, zákon je 
účinný od 1. 8. 2022 

- prizvaní hostia Peter Gavlíder a Claudia Maříková, zástupcovia firmy SmartGuide, prezentovali svoju činnosť a využitie nimi 
ponúkaných sprievodcov múzeami, a to aj na základe ukážok z praxe, ich činnosť bude prezentovaná aj v rámci 
sprievodného programu Valného zhromaždenia ZMS 

 
V Martine, 29. 9. 2022 

 
Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie zasadnutie P ZMS sa uskutoční prezenčne 27. 10. 2022 
v priestoroch SNM – Múzeí v Martine.  
  

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 
 


