
ÚNIA MÚZEÍ V PRÍRODE 

  odborná komisia ZMS pre múzeá v prírode 

 

  Správa o činnosti 

  do 28. VZ ZMS 

 

Činnosť UMP sa v roku 2017 (po 27. VZ ZMS) zamerala na tieto aktivity:  

- Na základe schválenia žiadosť o poskytnutie príspevku zo ZMS na rok 2017 na realizáciu aktivity 

„Vzájomná propagácia múzeí v prírode“ bol realizovaný predmet tejto žiadosti. V žiadanom 

a vyčerpanom príspevku 400,- € bola zahrnutá príprava a výroba ôsmich informačných panelov 

pre osem múzeí v prírode, ktorých zamestnanci sú členmi UMP. Každý informačný panel 

obsahuje informácie o UMP ako odbornej komisii ZMS a informácie o ostatných siedmich 

múzeách v UMP. Kvôli pracovnej vyťaženosti realizátorov bola realizácia posunutá na koniec 

roka 2017. Prípravná fáza prebiehala od septembra 2017. Zahŕňala získavanie informácií pre 

textovú časť a fotografií pre obrazovú časť infopanelov. Textová časť je uvedená v slovenskom 

i anglickom jazyku. Infopanely boli zhotovené na podložke, ktorú tvorila tabuľa rozmeru A1 

vyrobená z hliníkovej zliatiny. Kvôli väčšej odolnosti voči poveternostným vplyvom bol povrch 

ošetrený laminovaním s UV filtrom. Hotové infopanely boli odovzdané zástupcom členských 

múzeí UMP na zasadnutí UMP vo februári 2018 v Bardejove. 

- Tajomníčka UMP Katarína Očková sa zúčastnila 28. konferencie AEOM, ktorá sa konala 

v termíne 21. –  25. 8. 2017 v Spojenom kráľovstve. Organizátormi boli Black Country Living 

Museum v Dudley a Nadácia Ironbridge George Museum. Zároveň ukončila členstvo vo Výbore 

AEOM. 

- Členovia Výboru a ďalší 6 členovia UMP sa stretli 24. 9. 2017 v Múzeu oravskej dediny pri 

príležitosti osláv 50. výročia položenia jeho základného kameňa. Predseda UMP Mgr. Jozef 

Fundák adresoval riaditeľovi MOD Mgr. Richardovi Janoštínovi zdravicu za všetkých členov 

Únie. 

- Mgr. Očková , PhDr. Janoštínová a Mgr. Sýkora sa zúčastnili na workshopoch  k príprave 

medzinárodnej konferencie „Poslání  a budoucnost muzeí v přírodě v České republice“, ktorú 

pripravoval ČSMvP v spolupráci s Valašským múzeom v prírode v Rožnove pod Radhošťom, pod 

záštitou Ministerstva kultúry ČR. Samotná konferencia sa konala 30. 1. – 2. 2. 2018 vo 

Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhošťom , ktorej sa zúčastnili Radovan Sýkora, 

Tatiana Kadlecová a Dušan Janický. 
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- Zasadnutie UMP spojené s voľbou nového výboru sa uskutočnilo dňa 21.2.2018 na pôde 

Šarišského múzea v Bardejove. Zasadnutia sa zúčastnilo 15 členov UMP.  Vo voľbách bol zvolený 

nový výbor UMP v zložení: 

Mgr. Lukáš Jonov – predseda, Šarišské múzeum v Bardejove 

Mgr. Radovan Sýkora – podpredseda, Múzeum slovenskej dediny – SNM v Martine 

Mgr. Helena Kotvasová – tajomníčka, Skanzen Vychylovka (Múzeum kysuckej dediny), Kysucké 

múzeum v Čadci 

- V roku 2017 výbor zasadal dvakrát. Okrem toho bolo množstvo záležitostí riešených mailovou a 

telefonickou komunikáciou. 

- Na predstavenstvo ZMS bola podaná žiadosť o finančnú podporu UMP v hodnote 400 €, ktoré 

môžu byť použité na zasadnutie spojené napr. s odborným kolokviom, konferenciou a pod. 

- Poskytovanie informácií o činnosti UMP a múzeí v prírode rôznym médiám, zahraničným 

i domácim záujemcom a partnerom. 

- Súčinnosť pri plnení úloh ZMS (poskytovanie informácií pre ZMS, informovanie členov UMP 

o činnosti ZMS). 

- Tajomníčka UMP elektronickou poštou priebežne informovala členov UMP o pripravovaných 

podujatiach, legislatíve i činnosti ostatných inštitúcií v oblastiach týkajúcich sa problematiky 

múzeí v prírode. 

Členskú základňu UMP tvorí v súčasnosti 27 členov.  

V roku 2018 plánuje UMP zaoberať sa možnosťou každoročného usporadúvania Dňa múzeí v prírode 

a spracovania spoločného kalendária podujatí múzeí v prírode. Výbor UMP ďalej zorganizuje 

Zasadnutie členov UMP, v rámci ktorého predloží plán činnosti na ďalšie obdobie.  

         

 

 

Mgr. Jozef Fundák 

Mgr. Lukáš Jonov, predseda UMP      

 




