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  Správa o činnosti 
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Činnosť UMP sa v roku 2015 (po 25. VZ ZMS) zameriavala prioritne na získavanie kontaktov 

a zisťovanie možností spolupráce so zahraničnými múzeami v prírode či podobnými združeniami. 

V uplynulom roku sa členovia UMP zúčastnili viacerých zahraničných konferencií ale i domácich 

podujatí: 

- Na základe pozvania predsedu Zväzu poľských múzeí v prírode Jarosława Galęzu 

sa podpredseda UMP Dušan Janický v apríli 2015 zúčastnil na Kongrese poľských múzejníkov 

v poľskom Łodzi s účasťou prezidenta ICOM-u Hansa Martina Hinza a prezidenta AEOM-u 

Jana Carstensena. 

- Tajomníčka UMP Katarína Očková tlmočila gratulácie UMP Valašskému muzeu v přírodě v 

Rožnově pod Radhoštěm pri príležitosti slávnostného zasadnutia k 90. výročiu založenia 

múzea, ktoré sa konalo v Rožnově pod Radhoštěm 28. 5. 2015.    

- Osem členov UMP z troch múzeí v prírode na Slovensku (Stará Ľubovňa, Humenné, Martin) 

sa v júni 2015 zúčastnilo na Festivale múzeí v Starej Ľubovni, počas ktorého zasadal aj Výbor 

UMP. 

- Predseda UMP Jozef Fundák reprezentoval UMP na medzinárodnej vedeckej konferencii 

s názvom „Výskum, uchovávanie, spracovávanie a popularizácia kultúrneho dedičstva“, ktorá 

sa konala 25. - 27. 6. 2015 v Zakarpatskom múzeu ľudovej architektúry a bývania v Užhorode, 

pri príležitosti 45. výročia založenia múzea. Svojim príspevkom prezentoval vznik a vývoj 

UMP, konferencie sa zúčastnil aj člen UMP Miroslav Sopoliga s príspevkom o múzeách 

v prírode na Slovensku . 

- Na základe plánu činnosti na rok 2015 sa UMP podieľala na dodaní príspevkov a účasti na 

medzinárodnej konferencii „Rodina vo vidieckej tradícii v aspekte multikulturality“, ktorú 

usporiadalo Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni a Muzeum Okręgowe v Nowym Sączu  

v dňoch 13. – 16. 9. 2015 pri príležitosti 30. výročia sprístupnenia národopisnej expozície 

ľudovej architektúry pod hradom Stará Ľubovňa a 40. výročia sprístupnenia Sandeckého 

etnografického parku v Nowym Sączu. Podujatia sa zúčastnili viacerí členovia a Výbor UMP, 

príspevky dodali I. Zuskinová, M. Pavelčíková, K. Očková. Podujatie bolo prínosné okrem 

iného aj z hľadiska výmeny odborných skúseností a kontaktov medzi Výborom UMP 

a  Zväzom poľským múzeí v prírode. Výbor UMP bol prizvaný na Zasadnutie Zväzu Poľských 
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múzeí v prírode v Nowom Sączi dňa 14. 9. 2015 a zároveň zasadal po druhý krát v roku (15. 9. 

2016). 

- UMP sa podieľala na realizácii konferencie „Múzeum a identita“ k príležitosti 90. výročia 

Valašského múzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (23. – 26. 9. 2015), na ktorej sa 

s príspevkom zúčastnili členovia UMP H. Kotvasová (Kysucké múzeum v Čadci),  D. Janický 

a B. Šumská (Ľubovnianske múzeum); K. Očková bola vo vedeckom výbore k príprave tejto 

konferencie. 

- Tajomníčka UMP K. Očková sa v januári 2016 zúčastnila výmenného študijného pobytu 

NEMO organizácie (Network of European Museum Oraganisations - Sieť pre európske 

múzejné organizácie) v Kodani, v Dánsku. Program pobytu pripravovala Dánska asociácia 

múzeí, účastníci boli vybraní spomedzi pracovníkov a spolupracovníkov organizácií 

európskych múzeí, ktoré sú združené v NEMO.  

Popri účastiach na spomenutých podujatiach sa UMP venovala v uplynulom roku týmto činnostiam: 

- Spolupráca s AEOM, v ktorom je tajomníčka UMP Katarína Očková členkou Výboru. 

- Spracovávanie interného materiálu k prevádzkovým problémom v múzeách v prírode na 

Slovensku. Materiál vychádza z tém pracovného kolokvia, uskutočneného v januári 2015. Po 

doplnení všetkými členmi bude predložený na schválenie počas zasadnutia UMP v roku 2016.  

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

i domácim záujemcom a partnerom. 

- Súčinnosť pri plnení úloh ZMS (príprava novej internetovej stránky 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. 

V roku 2016 plánuje UMP realizovať Zasadnutie členov UMP, v rámci ktorého predloží plán činnosti 

na ďalšie obdobie.  

         

 

Mgr. Jozef Fundák  

predseda UMP      
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