
Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 31. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí 
na Slovensku pod rámcového plánu 

 

A) Koncepčná práca 

 1. Spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na príprave právnych 

predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja slovenského múzejníctva. V 

prípade potreby iniciovať zmeny v právnych predpisoch. 

 Príprava nového múzejného zákona  

 Príprava vykonávacej vyhlášky  

 Príprava hodnotiacich kritérií múzeí a galérií - "Štandardy" 

 Riešenie základných otázok slovenských múzeí a galérií 

 2. Poskytovať vyjadrenia k pôsobnosti, stavu a funkčnej spôsobilosti múzeí a vysielať 

zástupcov do odborných a iných komisií tretích subjektov.  

Členovia Predstavenstva ZMS a nimi poverení zástupcovia sú:  

 členovia komisií FPU  

 členovia komisie Ceny ministerky kultúry  

 členovia vo výberových komisiách na riaditeľov múzeí  

 člen Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva  

 členovia v skupine na prípravu zákona a vykonávacej vyhlášky 

 aktívnymi účastníkmi na stretnutiach Fórach k stratégii kultúry a kreatívneho 
priemyslu 

 3. Na základe podnetov z členských múzeí sa podieľať na riešení ich aktuálnych 

problémov vo vzťahu k zriaďovateľom, v prípade potreby alebo žiadosti iniciovať 

spoluprácu alebo spolupracovať s MK SR pri riešení konkrétnych problémov jednotlivých 

múzeí. 

Predstavenstvo ZMS riešilo v roku 2022 záležitosti týkajúce sa múzeí a to:  

 kultúrne poukazy a činnosť múzeí  

 dopady epidemiologickej situácie na múzeá na Slovensku  

 dopady "energetickej krízy" na múzeá na Slovensku  

 4. Koncepčne realizovať výjazdové zasadnutia Predstavenstva ZMS spojené 

so stretnutiami so zástupcami členskými múzeami a zriaďovateľmi v jednotlivých 

samosprávnych krajoch. 

 Predstavenstvo ZMS uskutočnilo výjazdové rokovania od 31. VZ ZMS nasledovne: 
V roku 2021 sa konali po VZ ZMS nasledovne: 

o 15.12.2021 - online 
o V roku 2022 sa konali nasledovne: 
o 18.1.2022- online, 
o 9.2.2022- online, 
o 24.3.2022 v Ľubovnianskom múzeu- Hrad, Stará Ľubovňa - kombinované 
o 26.4.2022 v SMOPaJ, Liptovský Mikuláš- kombinované 
o 18.5.2022 v Múzeu vo Svätom Antone, Svätý Anton, 
o 14.7.2022 v Múzeu SNP, Banská Bystrica,  
o 27.9.2022 – online, 



o 27.10.2022 v SNM-Múzeách v Martine. 

 5. Naďalej pracovať s materiálom Štandardy odborných múzejných činností s cieľom jeho 

uvedenia do praxe. 

 Pracovná skupina vytvorená v rámci ZMS sa na základe požiadavky MK SR spojila 
s pracovnou skupinou RGS. V súčasnosti sa pripravujú hodnotiace štandardy pre 
múzeá a galérie, pričom Štandardy odborných múzejných činností (schválené VZ 
ZMS v roku 2019) sú jedným z podkladov k vytvoreniu spoločných hodnotiacich 
štandardov. 

 Hodnotiace štandardy majú mať charakter metodického usmernenia v rámci 
pripravovanej novej právnej úpravy pre múzeá a galérie. 

 B) Verejno-prezentačná práca 

 1. Realizovať alebo podieľať sa na realizácií národných a nadnárodných podujatí 

zameraných na prezentáciu múzeí, najmä Noc múzeí, Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva, Festival múzeí a spolupracovať pri realizácii súťaže Múzeum roka 

 Noc múzeí a galérií (14.5.2022) 

 Festival múzeí (5-7.6.2022), pod záštitou premiéra SR, zúčastnilo sa 33 múzeí a 

viac ako 150 múzejníkov 

 Oslavy 30. výročia ZMS, (6.6.2022) v Múzeu vo Svätom Antone 

 cena ministerky kultúry SR v kategérii b) za oblasť kultúrneho dedičstva – múzeá 
a galérie za rok 2021 – do súťaže sa prihlásilo 1 múzeum, ktorého návrh nesplnil 
stanovené podmienky pre udelenie ceny, 5-členná odborná komisia preto rozhodla, 
že za hodnotené obdobie 2021 nenavrhuje udeliť cenu v tejto kategórii. 

 konferencia ICOM Prague, 20.– 28. 8. 2022, Česká republika. ZMS sa aktívne 
podieľala na príprave, Slovenské múzeá mali príležitosť prezentovať sa v rámci 
generálnej konferencie ICOM. 

o  aktívna účasť v rámci veľtrhu počas konania ICOM Prague – zabezpečenie  
stánku a propagačných materiálov, aktívna účasť pri prezentácií v stánku, 
zabezpečenie výzdoby stánku  

o  aktívna a finančná spolupráca pri tvorbe špeciálneho prezentačného čísla 
PaM  

o  účasť na rokovaniach, sedeniach a worshopoch v rámci ICOM Prague  
o  zabezpečenie dopravy, ubytovania účastníkom z členských múzeí na 

Slovensku  
o  spolupráca pri preklade novej definície múzeí – vytvorenie odborného 

komentára v spolupráci si OKOMČ 
 

 2. Rozvíjať spoluprácu s memorandovými partnermi s dôrazom na organizovanie 

medzinárodných odborných podujatí smerujúcich k budovaniu dobrého mena slovenského 

múzejníctva a rozvoju vzájomných kontaktov pracovníkov členských múzeí s múzejníkmi 

v zahraničí. 

 Nadviazanie spolupráce s Poľskými a Českými múzejníkmi:  
Predpokladaný termín podpísania memoranda nebol schválený partnerskými 
inštitúciami. Podpísanie memoranda bolo presunuté na rok 2023.  

Komentár od [r1]: Toto by som už do ďalšieho rámcového plánu 
nedával, keďže to bolo zodpovedané už na 31. VZ ZMS v roku 2021 



 M. Hoferka informoval o možnosti nadviazania spolupráce s múzejnými inštitúciami 
v Rakúsku, zatiaľ konkrétne s tajomníčkou Museumsbund Österreich Sabinou 
Fauland. 

3. Koncepčne pokračovať v realizácii kampane „Múzeum v čase, čas v múzeu“.  

 v roku 2022 bola do života vovedená publikácia Múzeum v čase a čas v múzeu na 
slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 30. výročia ZMS, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 
2022 

 publikácia bola distribuovaná členským múzeám a časť bola prezentovaná v rámci 
ICOM Prague, kde sa stretla s mimoriadne dobrým ohlasom 

   4. Pokračovať v prezentácii ZMS a jeho aktivít na webovom sídle ZMS a na sociálnych  

       sieťach. 

 Webové sídlo ZMS je plne funkčné, pravidelne sa realizuje jeho údržba a sú 
pridávané aktuálne informácie. Priebežne sa  spravujú, pridávajú sa odborné 
zborníky. V súčasnosti prebieha analýza stránky a pripravuje sa reštrukturalizácia.  

 Podujatie Noc múzeí a galérii bolo pripravované a zverejňované na stránke 
www.nmag.sk.  

 C) Odborná a odborno-koordinačná práca   

  

 1. Systematicky podporovať a koordinovať prácu odborných komisií ZMS a podieľať sa 

na financovaní nimi organizovaných podujatí. Podporovať zakladanie nových odborných 

komisií a územných sekcií ZMS a podporovať vzájomné kontakty zamestnancov 

členských múzeí na odbornej báze. 

 Predstavenstvo ZMS v rámci rozpočtu poskytlo finančnú aj metodickú pomoc 
jednotlivým komisiám  a podporuje  vznik nových. V súčasnosti má ZMS 7 komisií 

• Etnologická komisia (EK) 
• Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách (OKVAV) 
• Únia múzeí v prírode (UMP) 
• Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti (OKOMČ) 
• Komisia pre zbierky dejín techniky (KpZDT) 
• Prírodovedná komisia (PK) 
• Literárna a hudobná komisia (LHK) 

 V súvislosti so vznikom ďalších odborných komisií sa v súčasnosti pripravuje vznik 
Archeologickej komisie v rámci ZMS.  

o  prebieha príprava stanov komisie a voľba prvého predstavenstva  

 2. Iniciovať a podporovať odborno-vzdelávacie aktivity v oblasti múzejníctva. 

 Odborné komisie pracovali samostatne i v súčinnosti s P ZMS. Správy o činnosti 
jednotlivých odborných komisií sú zverejnené na webovom sídle ZMS. 

 ZMS sa podieľalo ako organizátor, spoluorganizátor či spolupracujúca inštitúcia na 
viacerých podujatiach: 

 Stretnutie prírodovedcov 2022 sa uskutočnilo v dňoch 20. - 22. júna v lokalite 
CHKO Moravský kras, Česká republika, Podujatie finančne podporil Fond na 
podporu umenia.  

 Kolokvium Na spoločnej ceste II. na tému komunikácie a spolupráce múzejných 
pracovníkov, na ktorého príprave sa podieľala Odborná komisia pre výchovu 
a vzdelávanie v múzeách, sa uskutočnilo 19. septembra 2022 v Kremnici. 
Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.  

http://www.nmag.sk/


 v roku 2021 bol plánovaný XXV. ročník Etnológ a múzeum,  z dôvodu  
zhoršenej celospoločenskej situácie COVID-19 bol presunutý na rok 2022,  
XXV. ročník konferencie Etnológ a múzeum sa konal 17.-19. mája 2022 v  SNM 
v Martine na tému Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku 
a v tomto istom roku vyšiel i rovnomenný zborník 

 Vydané publikácie: 

 Zborník referátov z 15. a 16. ročník konferencie Stretnutie prírodovedcov 

 Zborník – Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku,  XXV. ročník 
Etnológ a múzeum, 2022 

 Zborník vedecká konferencia Museologica literaria 2019, Banská Bystrica – 
v tlači (vyjde v roku 2023) 

 D) Vnútro zväzová práca 

1. Všestranne podporovať organizáciu a prípravu odborných konferencií, seminárov 

a kolokvií a cielene získať prostriedky na ich finančné zabezpečenie z dostupných 

dotačných a grantových schém. 

 V roku 2021 ZMS celkovo podalo 5 projektov, z ktorých sú tri podporené z rozpočtu 
FPU a realizované v roku 2022:  

o 21-521-02022 Múzeum v čase , čase v múzeu. Príbeh predmetu. Vol. 3 
o 21-521-01724 Stretnutie prírodovedcov 2022, XVII. medzinárodná 

konferencia 
o 21-414-00438 Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku – XXV. 

Ročník odbornej konferencie Etnológ a múzeum 

 V roku 2022 
o  22-521-01844 Na spoločnej ceste II. – kolokvium a metodika pre komunikáciu 

a spoluprácu múzejných pracovníkov 

2. Systematicky pripravovať stretnutia štatutárnych zástupcov členských múzeí k 

aktuálnym otázkam a aktívne ich zapájať do diskusie riešených problémov. 

 P ZMS neriešilo podobné záležitosti, ponúkli sme našu prítomnosť pri stretnutí 
zriaďovateľov a múzeí 

 P ZMS ponúklo viacero konzultácií zriaďovateľom, najmä zo strany VÚC 

 3. Aktívne sa podieľať na práci v NEMO (medzinárodná organizácia združujúca „zväzy“ 

múzeí). 

 počas pandémie ZMS pravidelne informovalo NEMO ohľadom situácie s múzeami 
na Slovensku  

 pravidelne spolupracujeme s NEMO na riešení aktuálnych otázok európskeho 
múzejníctva – energetická kríza, epidemiologická situácia 

 4. Zefektívňovať prácu ZMS a vytvoriť pracovné miesto plateného výkonného 

zamestnanca podľa finančných možností ZMS.  

 Výberovou komisiou na základe uskutočneného pohovoru na obsadenie pracovného 
miesta bol P ZMS odporučený Mgr. Jakub Ondrej. P ZMS pristúpilo k obsadeniu 
pracovného miesta formou Dohody a fakturáciou výkonov vzhľadom na nemožnosť 
výkonu na plný úväzok z dôvodu pracovného zamestnania u iného zamestnávateľa. 
Vzhľadom na kvalitné plnenie úloh je takúta forma spolupráce nateraz vhodná. 


