
.1 Zápis z V. zasadnutia
Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

Dátum konania: 13. 10.2016

Miesto konania: Sereď

Prítomní: Ján Dolák, Andrea Jamrichová, Viera Jurková, Viera Majchrovičová,
Františka Marcinová, Soňa Šváčová

Ospravedlnení: Daniel Hupko, Marta Janovíčková, Zuzana Šullová

Pozvaní: Barbora Nosková

Program zasadnutia:
1) odpočet aktivít komisie za rok 2016
2) plán aktivít na rok 2017
3) rôzne

Priebeh zasadnutia:
V. zasadnutie Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku (komisia,
OKOMČ) sa uskutočnilo v SNM-Múzeu židovskej kultúry-Múzeu holokaustu v Seredi. Vedúci múzea,
Martin Korčok, členov komisie privítal a informoval ich o práci, expozícii a o podujatiach múzea.
Členovia OKOMČ si potom prezreli expozíciu múzea holokaustu s lektorským výkladom p. Korčoka
a dokumentátora múzea Mariána Nastera.
Zasadnutie OKOMČ otvorila jej predsedníčka Viera Majchrovičová, ktorá na úvod predstavila a privítala
nových členov - Vieru Jurkovú (VHÚ - Vojenské historické múzeum Piešťany) a Františku Marcinovú
(Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni) a hosťa Barboru Noskovú (Muzeologický kabinet
SNM).

K bodu 1:
OKOMČ vznikla najar 2015. Od svojho vzniku zrealizovala tieto aktivity:
- 2015 - komentár návrhu zákona o nezákonne vyvezených zbierkových predmetoch za Zväz múzeí na
Slovensku (ZMS)
- 5. november 2015 - workshop Využívanie výstupov digitalizácie v projektoch OPIS P02
s prednášajúcimi z Národného osvetového centra a Centra pre autorské práva
- 4.2.2016 - seminár Autorské právo v múzejnej praxi s prednášajúcimi z odboru autorského práva z MK
SR
- 2. 6. 2016 - workshop (Ako) štandardizovať? na tému: štandardy odborných múzejných činností - po
ukončení workshopu bol dotazník, riešený počas neho, navyše zaslaný aj do múzeí, s cieľom získať čo
najviac názorov múzejníkov
- 7. - 8.9.2016 - odborná konferencia (De)Akvizičná činnosťv múzeách

Z prostriedkov Fondu na podporu umenia (FPU) navrhla OKOMČ v roku 2016 tieto projekty:
1) "Fotografia" - vzdelávací program v spolupráci so SNA - nepodporený P ZMS



L) Múzejné štandardy - schválený - do apríla 2017 je potrebné pripraviť materiál na komentár pre múzeá
(l. etapa)
3) nová edícia Malé metodické materiály ZMS

a) publikácia k autorskému právu (Z: V. Majchrovičová)
b) publikácia k (de)akvizičnej činnosť v múzeách (Z: D. Hupko)

K bodu 2:
A: V roku 2017 má OKOMČ v pláne požiadať o dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu týchto
projektov:
1) "Fotografia" - vzdelávací program - opätovné podanie - využitie aj existujúcich vzdelávacích
programov v Čechách, spolupráca so Slovenským národným archívom (Z: V. Majchrovičová)
2) edícia Malé metodické materiály - Bezpečnosť v múzeách a Plán evakuácie (Z: A. Jamrichová)
3) zborník "Literárno-múzejná problematika" - zborníku by mala predchádzať diskusia o súčasnom stave
literárnych múzeí, analýza problémov atď. (Z: S. Šváčová a ŠVK LHM Banská Bystrica s podporou
OKOMČ)

OKOMČ schválila vyššie uvedené projekty. O spoluprácu pri príprave projektov pre FPU je možné
požiadať p. Marietu Kollárikovú - manažérku ZMS.

B: Z konferencie (De)Akvizičná činnosť v múzeách vyplynuli ešte ďalšie oblasti, ku ktorým je potrebná
diskusia a následne teoretické usmernenie metodickým materiálom:
l) Zbraň v múzeu - všetko, čo sa týka akéhokoľvek druhu zbrane v múzeu, pojmový aparát pre Múzejný
tezaurus atď. (Z: V. Jurková a OKOMČ)
2) Archeo predmety (Z: Muzeologický kabinet SNM)
3) Kniha v múzeu (Z: Muzeologický kabinet SNM)

Predsedníčka vyzvala pp. Jamrichovú, Šváčovú, Jurkovú, zodpovedné za vybrané vyssre uvedené
aktivity, aby približne do mesiaca doplnili presnejšie informácie: názov, obsah, formy práce, časový plán,
predpokladané participujúce subjekty.

C: V roku 2017 pripraví OKOMČ materiály podľa projektov podporených z FPU 2016.

K bodu 3:
l) Rozpočet OKOMČ
- ZMS pridelil komisii 400,00 eur na rok 2016
-zostatokk 19. 7. 2016-136,58 eur
- čerpanie: zasadnutie OKOMČ v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši (preplatenie cestovného), workshop k múzejným štandardom (občerstvenie účastníkom)
- ešte je potrebné preplatiť cestovné náklady p. Juríkovej z Prvého múzea striech v Bratislave
prednášajúca na konferencii (De )Akvizičná činnosť; spolupráca s P ZMS v tomto bode je dosť
problematická;

2) Informácie k činnosti OKOMČ sú uverejňované na webe OKOMČ http://okomc.zms.sk/, ktorého
administrátormi sú Daniel Hupko a Viera Majchrovičová.



3) Po skončení zasadnutia absolvovali členovia OKOMČ prehliadku expozície Mestského múzea v Seredi
s výkladom vedúcej múzea p. Márie Dikovej a prehliadku kaštieľa v Seredi (so sprievodným slovom
Mgr. art. R. Petroviča, predsedu OZ Vodný hrad, ktoré kaštieľ revitalizuje).

V Bratislave 19. 10.2016

Zapísala: B. Nosková

Overila: V. Majchrovičová


