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Mgr. Zuzana Šullová 

 

 
  Vzdelanie 

2006 – 2008 Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra environmentalistiky 
odbor: environmentálny manažment 
špecializácia: environmentálne manažérstvo múzejných zariadení 
diplomová práca: Manažment múzejných činností v oblasti priemyselného 
dedičstva  

  2003 – 2006 Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra ekomuzeológie 
odbor: ekomuzeológia 
špecializácia: muzeológia 
bakalárska práca: Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva 

  1989  – 1993 Gymnázium, Košice, Kováčska 28 
 
 Doplnkové vzdelanie, kurzy, tréningy   
  2011 Múzeá tretej generácie: Kurátorské štúdiá I. 
  2007 – 2008 Fakulta umení TUKE: Základy počítačovej grafiky /ITMS kód: 11230220339/ 
  2004 Slovenské národné múzeum: Elektronické spracovanie múzejných zbierok 
 
 Pracovné skúsenosti   
  1998 – trvá Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice 

 2013 – trvá námestníčka generálneho riaditeľa pre odborné činnosti,  
   od 1. 3. 2020 poverená generálna riaditeľka 
 2011 – 2013 metodik 
 2004 – 2011 tlačový tajomník 
  1998 – 2004 kultúrno-osvetová pracovníčka – lektorka 

  1996 – 1998 Okresný úrad Košice II, Popradská 74, 040 11 Košice 
 Okresný úrad Košice I, Odbor školstva a kultúry, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 
 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 
 externý odborný pedagogický zamestnanec  
  1993 – 1996 Školská správa Košice I, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 
 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 
 externý odborný pedagogický zamestnanec  
 
Ďalšie pracovné skúsenosti, zručnosti 
Komisia pre zbierky dejín techniky ZMS (KpZDT) 
funkčné obdobie 2019 – trvá: člen výboru 
funkčné obdobie 2016 – 2018: predseda 
funkčné obdobie 2013 – 2015: predseda 
Organizácia odborných podujatí pre pracovníkov múzeí zainteresovaných na odbornej správe, 
ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva z oblasti histórie vedy, výroby a techniky: 
2018: Veda a technika v období Československa – verejný odborný program/seminár, Košice 
2017: Múzeá vedy a techniky – konferencia, Košice 
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2015: Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej 
prezentácie – seminár, Kremnica 
2014: Zbierky dejín techniky – seminár, Banská Štiavnica 
 
Komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS (OKOMČ) 
2015 – trvá: člen komisie 
2017:  člen pracovnej skupiny pre štandardy odborných múzejných činností – recenzent  
 
Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku 
funkčné obdobie 2011 – 2013: I. podpredseda 
funkčné obdobie 2008 – 2011: II. podpredseda 
Realizácia projektov ZMS podporených v Dotačnom systéme Ministerstva kultúry SR: 
2013: Noc múzeí 2013 (vedúci projektového tímu, koordinátor mimo bratislavských múzeí) 
2013: Festival múzeí Slovenska (hlavný organizátor) 
2012: Noc múzeí 2012 (vedúci projektového tímu, koordinátor mimo bratislavských múzeí) 
2011: Konferencia Informačné technológie v prezentačnej činnosti múzeí (člen projektového tímu) 
2010: Noc múzeí 2010 (člen projektového tímu) 
2010: Konferencia Odborná ochrana zbierkových predmetov (člen projektového tímu) 
2009: Sympózium Digitalizácia múzejných zbierok – vízie a východiská (odb. garant) 
 
EENC – European Expert Network on Culture 
2012: členka skupiny EENC – realizácia štúdie "Study on the valuation of works of art for the purposes 
of lending and borrowing in Europe"  
 
Redakčná rada časopisu Múzeum 
2009 – trvá: členka redakčnej rady 
 
Fond na podporu umenia 
2018: hodnotiaci člen odbornej komisie, 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá 
2017: hodnotiaci člen odbornej komisie, 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá 
2016: člen odbornej komisie 
 
Dotačná komisia Ministerstva kultúry SR 
2015: členka komisie, program Kult. aktivity pamäťových inštitúcií – podprogram 2.2 Múzeá a galérie  
2014: členka komisie, program Kult. aktivity pamäťových inštitúcií – podprogram 2.2 Múzeá a galérie 
2013: členka komisie, program Kult. aktivity pamäťových inštitúcií – podprogram 2.2 Múzeá a galérie 
2012: členka komisie, program Kult. aktivity pamäťových inštitúcií – podprogram 2.2 Múzeá a galérie 
2011: členka komisie, program Kult. aktivity pamäťových inštitúcií – podprogram 2.2 Múzeá a galérie 
2010: členka komisie, program Kult. aktivity pamäťových inštitúcií – podprogram 2.2 Múzeá a galérie 
 
Múzeá 3. generácie 
2010: vedúca sekcie "Technika" v rámci úvodného celoslovenského stretnutia vzdelávacieho 
programu pre kurátorov múzejných zbierok (SNG, Zámok Zvolen) 
 
Dočasná pracovná skupina pre novelizáciu zákona o múzeách a galériách 
2018 – trvá: členka pracovnej skupiny 
 
Pracovná skupina pre tvorbu vykonávacej vyhlášky k Zákonu č. 206/2009 
2009: členka pracovnej skupiny 
 
Múzejná a galerijná rada  
2019 – trvá: podpredsedníčka 
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Muzeana 
2010: členka združenia expertov pre podporu odborných múzejných činností   
2009: podpredsedníčka združenia  
 
Ďalšie schopnosti: 
Práca s PC    MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) – expert 
   Internet (e-mail, www) – expert  
   EsezOnline / Esez 4G – expert 
   CorelDRAW Graphic Suite (CorelDraw, PhotoPAINT) – pokročilý 
   Adobe InDesign – expert 
   Adobe Photoshop – mierne pokročilý 
   Macromedia Dreamweaver – expert  
   Redakčný systém Joomla (administrácia) – mierne pokročilý 
Jazykové znalosti Nemecký jazyk – pokročilý 
   Anglický jazyk – pokročilý 
   Ruský jazyk – pokročilý 
Doplňujúce informácie  vodičský preukaz B  
Vlastnosti a záujmy Považujem sa za človeka, ktorý je flexibilný, viem pracovať pod stresom. Mám 
   rada ľudí a som schopná empatie. Snažím sa o vnášanie pozitívnej nálady do 
   všetkých činností. Som cieľavedomá a pracujem systematicky.  
   Relaxujem pri kreatívnej práci, športe a literatúre. Mám rada výzvy a nebojím 
   sa invenčných riešení. 
 
V Košiciach dňa 16. 10. 2020 
 
Zuzana Šullová, v. r. 
 


