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Zápisnica z Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

Zápis 15.11.2022 10.00 Banská Bystrica  

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií (návrhovej, mandátovej), zapisovateľa a dvoch overovateľov 

zápisnice, schválenie programu VZ 

3. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS 

4. Správa Predstavenstva ZMS o činnosti ZMS od 31. VZ ZMS 

5. Správa o hospodárení ZMS od 31. VZ a správa Revíznej komisie ZMS  

6. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 32. Valného zhromaždenia 

7. Informácie o príprave Generálnej konferencie ICOM Prague 2022 

8. Informácie o príprave nového múzejného zákona 

9. Myšlienka vytvorenia jednotného sprievodcu pre múzea na Slovensku (SMART Guide) 

10. Diskusia 

11. Uznesenie z 32. VZ ZMS 

12. Záver 

Body programu 

Ad 1. Otvorenie  

Predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku, p. Františka Marcinová, privítala prítomných na 32. Valnom zhromaždení Zväzu 

múzeí na Slovensku v mene Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej iba P ZMS).  

Poďakovala riaditeľovi Múzea Slovenského národného povstania, p. PhDr. Marianovi Uhrinovi, PhD., za možnosť organizovať 

zasadnutie VZ ZMS v sále múzea.  

Privítala zástupcov Ministerstva kultúry SR, ďalších prítomných zástupcov zriaďovateľov členských múzeí ZMS a oboznámila 

prítomných s programom zasadnutia.  

Odovzdala slovo podpredsedovi ZMS, p. Mariánovi Majerníkovi, ktorý tiež privítal prítomných na 32. VZ ZMS. Predsedníčka 

ZMS, F. Marcinová, stručne zhrnula aktuálnu situáciu v oblasti múzejníctva, dopady súvisiace s ochorením COVID-19 a s ním 

súvisiacich obmedzení, vyzdvihla snahu múzeí napriek prekážkam naplno vyvíjať všetky múzejné činnosti.  

Tajomník ZMS, p. Štefan Engel, odovzdal pozdrav zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a p. F. 

Marcinová odovzdala pozdrav od predsedu slovenského výboru ICOM, p. PhDr. Dalibora Mikulíka. 

F. Marcinová požiadala o krátky príhovor p. Mgr. Beatrix Ordódy, riaditeľku odboru múzeí, galérií a knižníc MK SR. 

 

Ad 2. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií (návrhovej, mandátovej), zapisovateľa a dvoch 

overovateľov zápisnice, schválenie programu  
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DISKUSIA  

Predsedníčka ZMS, p. F. Marcinová, predstavila návrhy na členov pracovného predsedníctva, pracovných 

komisií (návrhovej, mandátovej), zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisu: 

pracovné predsedníctvo: F. Marcinová, M. Majerník, Š. Engel  

návrhová komisia: A. Solár, R. G. Maretta, V. Jurková 

mandátová komisia: A. Botoš, E. Farkašovská, P. Drozd 

zapisovateľ: A. Daneková 

overovatelia zápisu: M. Bocánová, D. Ferklová 

skrutátori: M. Hoferka, I. Baláž, I. Krištofová 

 

Okrem členov pracovného predsedníctva, komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisu bol schválený program 

32. Valného zhromaždenia. 

ZÁVER 
F. Marcinová vyzvala prítomných o hlasovanie: 

za: 96 Zdržal sa hlasovania: 0 proti: 0 
 

 

Ad 3. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ ZMS 

DISKUSIA 

Predseda mandátovej komisie A. Botoš oznámil prítomným, že rokovania 32. VZ ZMS sa zúčastňuje celkovo 

110 prítomných. Prítomní delegáti disponujú 96 platnými mandátmi. Uvedený počet delegátov reprezentuje 

43 prítomných členských múzeí z celkového počtu 72 členských múzeí ZMS, čo je nadpolovičná väčšina. 

Mandátová komisia odsvedčila, že 32. VZ ZMS je uznášaniaschopné a rokovanie môže pokračovať v súlade 

s navrhovaným programom.   

ZÁVER 
F. Marcinová vyzvala prítomných hlasovať za program 32. VZ ZMS. 

za: 96 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 

Ad 4. Správa o činnosti predstavenstva ZMS od 31. VZ 

DISKUSIA 

Predsedníčka ZMS, F. Marcinová, predniesla správu o činnosti ZMS od 31. VZ ZMS. 

Správu viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-P-ZMS-od-31.-VZ-ZMS.pdf 

 

Správy o činnosti odborných komisií ZMS boli prednesené zástupcami jednotlivých komisií a sú dostupné: 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-EK-ZMS-za-rok-2022.pdf 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-OKVAV-za-rok-2021_a_2022.pdf 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-UMP-upravene.pdf 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-KpZDT-2022.pdf 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/sprava_okomc_2022.pdf 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prirodovedna-komisia_2022.pdf 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2022/11/2022_sprava-o-cinnosti-LHK.pdf 

ZÁVER  
Predsedníčka ZMS F. Marcinová poďakovala všetkým členom Predstavenstva ZMS a zástupcom odborných 

komisií a oslovila prítomných, aby sa v prípade záujmu vyjadrili k predloženým správam. 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-P-ZMS-od-31.-VZ-ZMS.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-EK-ZMS-za-rok-2022.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-OKVAV-za-rok-2021_a_2022.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-UMP-upravene.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-cinnosti-KpZDT-2022.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/sprava_okomc_2022.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prirodovedna-komisia_2022.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2022/11/2022_sprava-o-cinnosti-LHK.pdf
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Ad 5. Správa o hospodárení ZMS od 31. VZ ZMS a správa Revíznej komisie ZMS od 31. VZ ZMS 

DISKUSIA 

Správu o hospodárení ZMS od ostatného 31. VZ ZMS predniesla F. Marcinová. Správu o hospodárení ZMS  za 

rok 2021 viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-hospodareni-ZMS-za-rok-2021.pdf 

Čiastočnú správu o hospodárení za rok 2022 viď: 

Čiastočná správa o hospodárení za rok 2022 (PDF) 

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 viď: 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Rozpocet-Zvazu-muzei-na-Slovensku-na-rok-2023.pdf 

 

Správu revíznej komisie od ostatného 31. VZ ZMS predniesla I. Krištofová. Správu revíznej komisie viď: 

Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie medzi 31. a 32. VZ ZMS (PDF) 

   

Ad 6. Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do 33. Valného zhromaždenia 

DISKUSIA 

Podpredseda ZMS M. Majerník predniesol Rámcový program činnosti ZMS a návrh rozpočtu ZMS do 33. VZ 

ZMS. Rámcový program činnosti ZMS viď: http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/RP-do-33_VZ.pdf 

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 viď: 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Rozpocet-Zvazu-muzei-na-Slovensku-na-rok-2023.pdf 

ZÁVER 
M. Majerník oslovil prítomných, aby sa v prípade záujmu vyjadrili k prednesenému rámcovému programu 

a návrhu rozpočtu. Neboli žiadne otázky.  

 

Ad 7. Informácie o realizácii a účasti Generálnej konferencie ICOM Prague 2022 

DISKUSIA 

Predsedníčka ZMS, F. Marcinová, poďakovala všetkým kolegom za spoluprácu a aktívnu účasť na 26. 

generálnej konferencii ICOM v Prahe. Odovzdala tiež pozdravy od p. Mgr. Giny Renotière, PhD., predsedníčky 

českého výboru ICOM, ako aj jej poďakovanie za našu účasť. R. G. Maretta informoval o organizácii, programe 

a priebehu 26. generálnej konferencie ICOM s nosnou témou „Power of Museum. Museums and Civil 

Society“. Spolu s F. Marcinovou vyzdvihli to, že ako jedna z mála organizácií združujúcich múzeá sme v rámci 

prezentačného stánku propagovali činnosť múzeí na Slovensku. Pri tejto príležitosti bolo okrem iného vydané 

špeciálne číslo periodika Pamiatky a múzeá. Účasť zástupcov slovenských múzeí bola finančne podporená aj 

Fondom na podporu umenia.   

 

Ad 8. Informácie o príprave nového, tzv. múzejného zákona  

DISKUSIA 

V rámci tohto bodu vystúpila p. Mgr. B. Ordódy, riaditeľka odboru múzeí, galérií a knižníc MK SR. V úvode 

oboznámila prítomných s náplňou činnosti pracovných skupín, ktoré sa podieľajú na príprave nového, tzv. 

múzejného zákona, príslušnej vyhlášky a tzv. múzejných štandardov. Zjednotené materiály od týchto 

pracovných skupín boli prevzaté Ministerstvom kultúry SR, transformované do podoby textu zákona, a to čo 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Sprava-o-hospodareni-ZMS-za-rok-2021.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Rozpocet-Zvazu-muzei-na-Slovensku-na-rok-2022.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Rozpocet-Zvazu-muzei-na-Slovensku-na-rok-2023.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/DEF.sprava-RK-2022.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/RP-do-33_VZ.pdf
http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/Rozpocet-Zvazu-muzei-na-Slovensku-na-rok-2023.pdf
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sa týka samotného zákona, príslušnej vyhlášky aj tzv. múzejných štandardov/hodnotiacich kritérií. 

V súvislosti s týmito hodnotiacimi kritériami bude múzeám v najbližšej dobe posielaný dotazník. Na základe 

vyhodnotenia tohto dotazníka budú ešte hodnotiace kritériá prehodnotené či doplnené a pracovná skupina 

bude na ich príprave ďalej pracovať. Taktiež bude na ne odkazovať zákon a mali by mať charakter 

metodického usmernenia. Predmetná legislatíva bola vypracovávaná i v súlade so súčasnými svetovými 

trendmi v oblasti múzejníctva. B. Ordódy ďalej informovala o zmenách či doplneniach vo vzťahu k v 

súčasnosti platnej legislatíve, týkajúcej sa oblasti múzejníctva, a to z hľadiska terminológie ako aj obsahu 

(napr. niektoré definície, oblasť odborných múzejných činností, vedenie rôznych evidencií, súvzťažnosť 

s ďalšími súvisiacimi legislatívnymi úpravami atď.). Stručne tiež načrtla návrhy procesov kontroly plnenia 

štandardov, dôležitosť vzdelávania zamestnancov múzeí (adaptačné a kompetenčné vzdelávanie). 

Informovala tiež o problematike múzeí bez právnej subjektivity.  

 

Ad 9. Myšlienka vytvorenia jednotného sprievodcu pre múzeá na Slovensku (SmartGuide) 

DISKUSIA 

V súvislosti s prezentáciou členských múzeí ZMS na 26. generálnej konferencii ICOM 2022 sa P ZMS zaoberalo 

okrem iného potrebou zabezpečenia aplikácie – sprievodcu po členských múzeách ZMS. Jednou z firiem, 

ktoré sa prezentovali na GK ICOM, bola aj firma SmartGuide, ktorej zástupca bol pozvaný aj na 32. zasadnutie 

VZ ZMS. Zástupca firmy Smart Guide, p. Peter Gavlider, prezentoval činnosť firmy, dosiahnuté výsledky 

a samotnú funkcionalitu aplikácie SmartGuide travel guide & map 4+. Prezentoval tiež niekoľko ukážok 

z praxe (napr. Státní hrad Štenberg). Následne vyzval prítomných zástupcov múzeí k diskusii. Najviac otázok 

a dotazov sa týkalo: základnej ponuky v rámci aplikácie, financovania doplnkového obsahu/funkcií, 

aktualizácií, redakcie údajov zo strany múzeí, spôsobov a nakoľko efektívne dokáže aplikácia prilákať 

návštevníkov do múzeí, počtu stiahnutí danej aplikácie. P. Gavlider reagoval na položené otázky a dotazy. 

Tiež informova o finančných nákladoch spojených so zabezpečím uvedenej aplikácie (základného obsahu) pre 

všetky členské múzeá ZMS. Zástupca Múzea SNP stručne informoval s ich skúsenosťou s touto aplikáciou.  

ZÁVER 

Čo sa týka ďalšieho rokovania s firmou SmartGuide, táto otázka bude prediskutovaná na najbližšom stretnutí 

riaditeľov ZMS, ktoré sa uskutoční 13. 12.2022 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v 

Liptovskom Mikuláši. Na základe hlasovania štatutárnych zástupcov členských múzeí ZMS na tomto stretnutí 

sa buď bude alebo nebude ďalej pracovať na prípadnej spolupráci s firmou SmartGuide. 

 

Ad 10. Diskusia 

DISKUSIA 

Š. Engel predstavil jeden z podnetov do diskusie a návrh pre návrhovú komisiu, a to doplnenie Zásad 

hospodárenia ZSM (článok 4), týkajúcich sa konkrétne financovania činnosti odborných komisií ZMS. 

Odborná komisia, ktorá realizuje projekt z dotačných schém, bude spolufinancovanie hradiť zo zdrojov ZMS 

z rozpočtovej položky príspevky na odborné aktivity komisií, a to podľa možností a schválenia 

predstavenstva vo výške 300 €. Jeden z dotazov (Mgr. Z. Šullová) bol, či dotácia  je viazaná len na 

spolufinancovania v prípade podporenia činnosti odborných komisií Fondom na podporu umenia alebo ide 

o dotáciu celkovo na činnosť týchto komisií. Odpoveď bola, že ide o pridelenie financií na akúkoľvek činnosť 

odbornej komisie a je na uvážení danej komisie, na aké účely tieto financie použije. V prípade doplnenia 

bodu 5 článku 4 ide tiež o otázku parciálneho dofinancovania nad túto sumu, ak odborná komisia požiadala 
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o projekt cez schválené finančné dotačné schémy. PhDr. D. Ferklová, ako predsedníčka Etnologickej komisie 

podotkla, aby každý rok bolo umožnené všetkým odborným komisiám žiadať o podporu v rámci Fondu na 

podporu umenia.  

Mgr. Z. Šullová sa informovala, či v prípade aplikácie SmartGuide už došlo k zazmluvneniu spolupráce. 

Odpoveď bola, že nie, išlo len o prezentáciu a v prípade záujmu členských múzeí ZMS sa bude ďalej jednať 

so zástupcami firmy SmartGuide.  

Jednou z najviac diskutovaných tém bola problematika kultúrnych poukazov. Zástupcovia viacerých múzeí 

informovali o postupoch MK SR v tejto veci v 2. polovici roka 2022 (uzatváranie zmlúv, odstupovanie od 

zmlúv, posun termínov atď.) a negatívne hodnotili ich dopady na činnosť múzeí, výkaznícku činnosť a 

finančné zúčtovanie. Mgr. I. Kaczarová sa informovala ohľadne potreby poverenia P ZMS ďalej jednať s MK 

SR o kultúrnych poukazoch a ich ďalšom osude. F. Marcinová pošle členským múzeám ZMS dotazník týkajúci 

sa problematiky kultúrnych poukazov. Vyzvala tiež zástupcov múzeí, aby ju v prípade záujmu písomne 

informovali o ich skúsenostiach s kultúrnymi poukazmi v roku 2022. Následne bude iniciované stretnutie so 

zástupcami MK SR.  

Ďalšou z prediskutovaných tém bolo zrušenie ocenenia Cena Andreja Kmeťa, k čomu sa vyjadrili viacerí 

prítomní zástupcovia členských múzeí ZMS. Napriek udeľovaniu Ceny ministerky kultúry SR je to vnímané 

ako strata vlastnej platformy, vhodnej na oceňovanie snáh a činnosti múzeí. Prebehla diskusia o možnostiach 

obnovy udeľovania obdobného ocenenia (ako príklady boli uvedené napr. Cena Biela kocka, udeľovaná 

Radou galérií Slovenska alebo cena udeľovaná Asociáciou múzeí a galérií v Českej republike). F. Marcinová 

uviedla, že P ZMS sa bude redmetnu otázkou zaoberať na najbližších stretnutiach P ZMS. 

Mgr. Z. Šullová požiadala, aby sa všetky nahlásené aj plánované témy do diskusie ohlasovali dostatočne 

vopred, aby v prípade potreby hlasovania bolo možné adekvátne reagovať. 

ZÁVER 
Niektoré otvorené otázky, ktoré nebolo možné počas VZ zodpovedať budú prerokované na stretnutí 

riaditeľov.  

 

Ad 11. Uznesenie z 32. VZ ZMS  

DISKUSIA 
Predseda návrhovej komisie A. Solár predniesol uznesenie z 32. VZ ZMS. Uznesenie je dostupné na: 

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/uznesenie_32_VZ_ZMS.pdf  

ZÁVER 

Uznesenie bolo následne schválené prítomnými (časť z časových dôvodov zasadnutie predčasne opustila), 

a to:  

za:  52  proti: 0 zdržal sa:  0 
 

 

Ad 12. Záver 

DISKUSIA F. Marcinová poďakovala všetkým prítomným za účasť, ako aj za príspevky do diskusie.  

 

V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2022 

  

http://zms.sk/wp-content/uploads/2023/01/uznesenie_32_VZ_ZMS.pdf
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PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS 
VYHOTOVIL:  

Mgr. Adriana Daneková  
 

ZÁPIS 

SCHVÁLIL 

PhDr. Daša Ferklová 
 

Doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.  
 

 


