ÚNIA MÚZEÍ V PRÍRODE
odborná komisia ZMS pre múzeá v prírode
Správa o činnosti
(za obdobie od 24. VZ ZMS)
Únia múzeí v prírode – odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku pre múzeá v prírode (ďalej len
UMP) bola zriadená v súlade s čl. 12 Stanov Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej ZMS) a rozhodnutím
Predstavenstva ZMS zo dňa 10. 12. 2013 za účelom plnenia úloh ZMS.
Zriadeniu UMP predchádzalo Valné zhromaždenie občianskeho združenia Únia múzeí v prírode na
Slovensku, ktoré sa konalo 27. 11. 2013 v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Na Valnom
zhromaždení sa členovia občianskeho združenia uzniesli na jeho zániku dobrovoľným rozpustením.
Následne sa v ten istý termín konalo pracovné stretnutie zakladajúcich členov UMP - odbornej
komisie ZMS pre múzeá v prírode, na ktorom si prítomní zvolili prípravný výbor v zložení PhDr.
Marianna Janoštínová, Mgr. Katarína Očková a Jiří Přibyl.
Ustanovujúce zasadnutie UMP sa konalo dňa 19.2.2014. Vzhľadom na to, že tomuto zasadnutiu sa
nepodarilo zvoliť Výbor, činnosť UMP v roku 2014 koordinoval naďalej prípravný výbor.
Plánované zasadnutie UMP 23. 9. 2014 v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke v rámci
konferencie „Etnografia Kysúc a Tešínska“ sa nekonalo z dôvodu konania konferencie Etnológ
a múzeum a Valného zhromaždenia Etnologickej komisie ZMS v Prievidzi v ten istý termín (mnohí
členovia UMP sú zároveň členmi Etnologickej komisie ZMS).
Ďalšie zasadnutie UMP sa konalo 28. 1. 2015 v Múzeu oravskej dediny v Zuberci, na ktorom bol
zvolený riadny Výbor UMP na obdobie 2015 – 2018, v zložení predseda Mgr. Jozef Fundák
(Vihorlatské múzeum, Humenné), podpredseda Dušan Janický (Ľubovnianske múzeum, Stará
Ľubovňa) a tajomníčka Mgr. Katarína Očková (Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum
slovenskej dediny).
UMP má v súčasnosti 22 členov.
Činnosť UMP od 24. VZ:
 účasť na obsahovom zostavení časopisu MÚZEUM (č. 2/2014), tematicky zameraného na
múzeá v prírode;
 seminár „Prezentácia tradičných výrobných postupov v múzeách v prírode so zreteľom na
technické objekty“, ktorý sa konal 9. 9. 2014 v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Na
organizácii sa podieľal prípravný výbor UMP s hlavným organizátorom Slovenským národným
múzeom (SNM) v Martine. Na seminári odznelo 7 príspevkov na uvedenú tému odborníkov
múzeí v prírode z Rumunska, Poľska, Čiech a Slovenska, ďalších odborníkov v tejto oblasti
a odborníkov na problematiku ochrany mlynov in situ v Kvačianskej doline – Oblazoch.
Príspevky zo seminára boli zaradené do Zborníka Slovenského národného múzea v Martine,
Etnografia, roč. CVIII, číslo 55, 2014 (spolu zostavovateľka Mgr. Katarína Očková). Na
Seminári sa zúčastnili 6 členovia UMP. Súčasťou seminára bola prehliadka výstavy SNM
v Martine „Technické stavby na vodný pohon“.
 kolokvium „Súčasné prevádzkové podmienky múzeí v prírode na Slovensku“, konané 28.29.1.2015 v Múzeu oravskej dediny v Zuberci, zamerané na výmenu informácií o praktických
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skúsenostiach v rámci prevádzky múzeí v prírode (ochrana zbierok, lektorské služby,
marketing – prenájmy a služby návštevníkom, prezentačná a propagačná činnosť, technická
údržba areálov a expozícií, zoo a agroexpozície, bezbariérové prístupy atď.). Z kolokvia bude
vypracovaný spoločný materiál, ktorý bude slúžiť na vzájomnú informovanosť, prípadne
k vytvoreniu spoločných štandardov.
Program činnosti na ďalšie obdobie:
 spolúčasť UMP na medzinárodnej konferenciu k 30. výročiu založenia národopisnej expozície
pod hradom Stará Ľubovňa. Konferenciu bude organizovať Ľubovnianske múzeum v Starej
Ľubovni v spolupráci so Sądeckim Parkom Etnograficznym v Nowom Sąnczi, téma
konferencie: Rodina.
Plánovaný termín: október 2015 (Zabezpečenie PhDr. Dalibor Mikulík)
 spoluúčasť UMP na oslavách 50. výročia založenia expozície ľudovej architektúry
v Bardejovských Kúpeľoch, ktorá je súčasťou Šarišského múzea v Bardejove. Plánovaný
termín október 2015, termín a miesto zasadnutia UMP bude zosúladený po dohode
s Ľubovnianskym múzeom. (Zabezpečenie PhDr. František Gutek)
K ostatnej činnosti UMP:
- Účasť na medzinárodnej konferencii Zväzu poľských múzeí, apríl 2015 (podpredseda UMP
Dušan Janický).
- Spolupráca s AEOM (účasť na zasadnutiach Predstavenstva AEOM Mgr. Katarína Očková),
podmienky členstva v AEOM, možnosť účasti na 27. AEOM konferencii v Nórsku (23. – 26. 8.
2015 v Lilehameri a v Osle), internetové stránky AEOM.
- Spolupráca s Českým svazem muzeí v přírodě (ČSMP), spoluúčasť na príprave konferencie
k 90. Výročiu založenia Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, plánovaný
termín konferencie: 23. - 25. 9. 2015.
- Členovia UMP boli informovaní o vytvorení Metodického centra pro muzea v přírodě pri
Valašskom múzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a o Aktualizaci metodiky muzeí
v přírodě (autor PhDr. Juraj Langer, CSc.).
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Výbor Únie múzeí v prírode
odbornej komisie ZMS pre múzeá v prírode
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