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Mestský úrad
Námestie republiky 1176/1 O
926 01

Sereď

Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

V spojitosti s prevádzkovaním mestského múzea v Seredi, žiadam informáciu o:
Koncepcii rozvoja tohto zariadenia, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia prevádzkovo
a kapacitne postačujúcich vyhovujúcich a bezpečných depozitov vybavených potrebnými
prístrojmi a zariadeniami a taktiež koncepciu rozvoja múzea aj z hľadiska personálneho.
Súčasné skladovacie priestory múzea nezodpovedajú prevádzkovým štandardom pre
depozity, nespÍňajú požiadavky na štúdium zbierkového fondu, neposkytujú potrebnú
svetelnú a mikroklimatickú pohodu študujúcim a kapacitne neumožňujú vytvárať plošné,
priestorové, materiálové a dokumentačné podmienky a rezervy pre doplňovanie existujúcich
expozícií novými exponátmi a tiež kapacitu pre obmenu výstav, prípadne aj podmienky pre
iniciálou manipuláciu s prírastkovým fondom, napr. umývanie, sušenie, označovanie,
lepenie, doplňovanie, opravy, zhotovovanie kópií a pod.
Pretože tieto prevádzkové systémy nie sú v súčasnosti k dispozícii a stav je nevyhovujúci aj
pre vlhkosť interiéru, nepostačujúci príkon vykurovacej sústavy (v zimnom období
návštevníci musia byt' počas interiérových prezentácií často zahalení v dekách!!!),
považujem za potrebné, aby malo mesto Sereď vypracovanú a k dispozicii aj pre diskusiu s
verejnosťou danú koncepciu rozvoja múzea a túto systematicky a pravdivo aj napfňalo.

Ďakujem, s úctou

V Seredi 2018. 05. 22

Mesto Sereď
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PhDr. Adamčíková/254

Miesto, dátum
Sereď, 28.5.2018

Vec: Odpoveď na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
Dňa 22.5.2018 bola mestu Sereď ako povinnej osobe doručená Vaša žiadosť o informácie
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo svojej žiadosti, v spojitosti s prevádzkovaním mestského múzea v Seredi,
žiadate informáciu o Koncepcii rozvoja tohto zariadenia.
Mesto Sereď Koncepciou rozvoja Mestského múzea v Seredi nedisponuje.

S pozdravom
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