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Činnosť UMP sa v roku 2019/20 (do 30. valného zhrmoaždenia) zamerala na tieto aktivity:  

- Valné zhromaždenie Únie múzeí v prírode zasadalo v sledovanom období raz, 

v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci, dňa 20.2.2019 (29. valné zhromaždenie – 

ďalej VZ) a Výbor UMP rokoval dňa 15.5.2019 v Múzeu Kysuckej dediny 

vo Vychylovke, národnej expozícii Kysuckého múzea v Čadci 

- v prvom rade by som rád verejne pochválil kolegov z Kysuckého múzea v Čadci za 

ich profesionálne odvedenú prácu pred, počas i po konferencii UMP s názvom Múzeá 

v prírode - koncepcie, realita a vízie. Výsledkom ich práce je konferenčný zborník a  

bude ním snáď dlhotrvajúci odborný panel, priestor pre múzejníkov i odborníkov z 

oblasti tradičnej architektúry. Ale k tomu musíme prispieť svojou troškou my všetci.  

- pokračovateľom Kysuckého múzea bude Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré na 

realizáciu projektu s názvom Múzeá v prírode - koncepcie, realita a vízie získalo od 

FPU podporu vo výške 4000€. Cieľom projektu je realizácia 2. ročníka odbornej 

konferencie vo výstavných priestoroch Šarišského múzea v dňoch 13.-14.5.2020 a 

výstupom bude recenzovaný zborník.  

- výstupom práce pracovníkov Kysuckého múzea v Čadci, konkrétne p. Adamčíka a p. 

Jesenskej Kubicovej je i grafický dizajn spoločného kalendária s názvom Slovenské 

múzeá v prírode - kalendárium podujatí 2020. S podporou predsedníctva ZMS sa nám 

podarilo získať prostriedky, 648€, na tlač 10 000ks bulletinu. (Po zasadnutí ich 

rozdelím medi jednotlivé múzeá v prírode, okrem Liptovského múzea, ktoré sa 

nezapojilo, v počte 1100ks na múzeum.) 

- rest č.1 - v rámci rokovaní s Fondom na podporu umenia sa neudial zásadný posun. 

Cieľom bolo vytvoriť grantovú schému, ktorej realizovateľnosť by bola viacročná. Pre 

tento účel sme FPU dodali podklady o nákladoch na údržbu a rekonštrukciu 

jednotlivých MvP.  

- rest č.2 - 29. Valné zhromaždenie UMP sa zhodlo sa na spoločnej propagácii múzeí 

v prírode na Slovensku prostredníctvom Dňa múzeí v prírode, ktorý by mal mať ročnú 

periodicitu. Konať by sa mal vždy v druhú septembrovú nedeľu. (Zároveň, ako 



odbonrá komisia ZMS, žiadame predsedníctvo ZMS o mediálnu pomoc pri 

propagovaní spoločného Dňa múzeí v prírode.) 

- návšteva Múzea ľudovej architektúry v Nyíregyháza Sóstói Múzeumfalu 9.a 

10.3.2020 pri príležitosti 50. výročia založenia múzea, prehĺbenie medzinárodnej 

spolupráce 
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