
ÚNIA MÚZEÍ V PRÍRODE 

  odborná komisia ZMS pre múzeá v prírode 

 

  Správa o činnosti k 5.3.2021   

 

 

Činnosť UMP sa v roku 2020/21 (do 31. valného zhromaždenia) zamerala na tieto aktivity:  

 

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

v priestoroch Etnografického múzea SNM v Martine, dňa 4.3.2020 (30. valné 

zhromaždenie – ďalej VZ) a Výbor UMP fyzicky nezadal, priebežne sme 

komunikovali e-mailami a telefonicky. 

 

- k 5.3.2021 mala UMP 30 aktívnych členov 

 

- rok 2020 sa niesol v znamení šíriacej sa celosvetovej pandémie korona vírusu a s ním 

spojených celospoločenských obmedzení, múzea nevynímajúc, preto aj viacero aktivít 

či úloh, ktorými poverilo Valné zhromaždenie Výbor UMP neboli zrealizované 

-  UMP plánovala pokračovať v prospešnej a novovznikajúcej platforme, 2. ročníka 

odbornej konferencie Múzea v prírode - koncepcie, realita a vízie prostredníctvom 

Šarišského múzea v Bardejove, ktoré na realizáciu projektu získalo od FPU podporu 

vo výške 4000€. Cieľom projektu bola realizácia 2. ročníka odbornej konferencie vo 

výstavných priestoroch Šarišského múzea v dňoch 13.-14.5.2020, po zmene termínu 

30.9.-1.10.2020, a výstupom mal byť recenzovaný zborník. Žiaľ okolnosti nám 

neumožnili projekt zrealizovať.  

- spoločné Kalendárium UMP je ďalším projektom, ktorý sme kvôli okolnostiam 

utlmili, keďže už vydané Kalndárium na rok 2020 obsahovalo nepresnosti spôsobené 

šíriacou sa pandémiou. Potešujúcou správou je ale fakt, že riaditelia všetkých 

dotknutých múzeí súhlasili s finančnou participáciou pri ďalších vydaniach 

- výbor UMP sa aktívne zapájal do komunikácie s Ministerstvom kultúry 

a Ministerstvom vnútra v spolupráci so ZMS ohľadom čo najrýchlejšieho otvorenia  

exteriérových expozícii, akými múzeá v prírode sú, s cieľom znížiť vznikajúce straty 

 

- 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. Otvorili sme však komunikáciu s Ministerstvom kultúry. 

- 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.), výbor pripravil tlačovú správu. 

 

- návšteva predsedu UMP Múzea ľudovej architektúry v Nyíregyháza Sóstói 

Múzeumfalu 9. a 10.3.2020 pri príležitosti 50. výročia založenia múzea s cieľom 

prehĺbenia medzinárodnej spolupráce 
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