
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 
Únie múzeí v prírode 

-    odbornej komisie Zväzu múzeí na Slovensku pre múzeá v prírode 

konanej dňa 19.2.2014 v Martine 
 
 
Prítomní:  
Balužinský, Berešová, Fundák, Halmová, Janoštín, Janoštínová, Kiripolská, Kotvasová, Mikulík, Očková 
Ospravedlnení:  
Denková, Fedič, Michna, Pavelčíková, Sopoliga, Zuskinová 
 
 
Program: 

1. Privítanie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3. Registrácia – zoznam zakladajúcich členov – schválenie členstva 
4. Organizačný poriadok – pripomienky, schválenie 
5. Voľba výboru UMP 
6. Plán činnosti  
7. Príprava obsahu časopisu MÚZEUM 2/2014 zameraného na Múzeá v prírode 
8. Rôzne 

 
K bodu 1: 

Ustanovujúce zasadnutie Únie múzeí v prírode - odbornej komisie ZMS (ďalej UMP) bolo zvolané 
prípravným výborom, zvoleným na prípravnom stretnutí pre založenie UMP v Martine dňa 
27.11.2013 
Prítomných privítali prítomné členky prípravného výboru M. Janoštínová a K. Očková.  
Uviedli, že UMP bola zriadená v súlade s čl. 12 Stanov Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len ZMS) 
a rozhodnutím Predstavenstva ZMS zo dňa 10.12.2013. 
 

K bodu 2: 
Zapisovateľ:  M. Janoštínová 
Overovateľ:   H. Kotvasová 
 

K bodu 3: 
K 19.2.2014 bolo prípravnému výboru doručených 17 prihlášok do UMP z 9 múzeí. Prihlásení boli 
prípravným výborom schválení za zakladajúcich členov UMP – zoznam je prílohou zápisnice. 
Ustanovujúceho zasadnutia sa zúčastnilo 10 zo 17 členov – zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 
 

K bodu 4: 
K návrhu organizačného poriadku (zaslaný pozvaným s materiálmi k pozvánke) neboli podané žiadne 
pripomienky.  
Organizačný poriadok bol jednohlasne schválený. 
 

K bodu 5: 
Vzhľadom na nedostatok kandidátov do Výboru UMP a vzhľadom na neprítomnosť kolegov, ktorí sa 
javia ako vhodní kandidáti, ustanovujúce zhromaždenie jednohlasne rozhodlo, že definitívna voľba 
Výboru UMP sa bude konať na jej ďalšom zasadnutí v Starej Ľubovni v októbri 2014.  
 
Prítomní sa uzniesli, že do ďalšieho zasadnutia bude UMP v plnom rozsahu práv a povinností 
zastupovať prípravný výbor v zložení: M. Janoštínová, K. Očková, J. Přibyl. 



 
K bodu 6: 

Plán aktivít na rok 2014: 
Odborné aktivity 
Členovia UMP sú prizvaní k participácii na odborných podujatiach: 

• Prezentácia tradičných výrobných postupov v múzeách v prírode so zreteľom na technické 
objekty.  
Slovenské národné múzeum v Martine. Medzinárodný odborný seminár. 

 Seminár bude realizovaný v rámci ukončenia bilaterálneho projektu Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja (APVV) v spolupráci s ASTRA Národným múzejným komplexom v Sibiu, Rumunsko. 
K medzinárodnej účasti boli prizvaní zástupcovia Českého svazu muzeí v přírodě - Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní ústav lidové kultury v Strážnici.  
Predbežný termín:   9. 9. 2014  
Organizačné zabezpečenie: K. Očková 
 

• Etnografia Kysúc a Tešínska  
Kysucké múzeum v Čadci – Múzeum kysuckej dediny  

Konferencia pri príležitosti 40. výročia položenia základného kameňa Múzea kysuckej dediny v Novej 
Bystrici – Vychylovke.  
Termín:   23. 9. 2014  
Organizačné zabezpečenie: H. Kotvasová  
 

• 30. výročie sprístupnenia Národopisnej expozície v prírode pod hradom Stará Ľubovňa.  
Slávnostná konferencia 
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni 

Téma konferencie: Rodina v minulosti a dnes 
Súčasťou konferencie bude aj zasadnutie UMP. 
Pracovný termín:  29.- 30.10.2014  
Organizačné zabezpečenie: D. Mikulík 
  
Iné aktivity 

• Zostavenie informačného portálu na web stránke ZMS (www.zms.sk) 
Návrh štruktúry a zostavenie základných informácií pre portál – prípravný výbor UMP 
Technická výpomoc: Fundák 
 
Ďalšie námety na činnosť: 

• Exkurzia  do múzeí v prírode v susedných štátoch (M. Halmová)  

• Výmena informácií o prevádzkových podmienkach múzeí v prírode (R. Janoštín) 
 

K bodu 7 
Návrhy na príspevky do časopisu Múzeum 3/2014 dostali prítomní ako prílohu pozvánky. 
Ďalšie príspevky avizovali: 
H. Kotvasová – K výročiu Múzea kysuckej dediny 
J. Fundák – Drevený kostol vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (zbierkový predmet) 
M.Sopoliga, I.Zuskinová – Únia múzeí v prírode na Slovensku vo forme občianskeho združenia – 
zhodnotenie činnosti 
Informácia o založení UMP ako odbornej komisie ZMS  (M. Janoštínová) 
Pozvánky na pripravované odborné podujatia - organizátori 
 
Príspevky dodajú autori priamo do redakcie časopisu MÚZEUM. Pokyny pre prispievateľov časopisu 
sú zverejnené na http://www.snm.sk/?muzeum-casopis 



 
 

K bodu 8 
Pozvánky na ďalšie odborné podujatia:  

• Príroda, dejiny a človek – konferencia 
Kysucké múzeum v Čadci, 23.10.2014 

• Slovo proti moci – konferencia 
Kysucké múzeum v Čadci, 19.11.2014 
 
Diskusia  
H. Kotvasová sa informovala k problematike zápisu objektov múzeí v prírode ako zbierkových 
predmetov. Z diskusie vyplynulo, že v tomto smere neexistuje jednotná prax. Zákon o múzeách 
a galériách (206/2009 Zz) udáva, že „zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, 
ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu“. Niektoré múzeá majú ako 
zbierkové predmety zapísané všetky objekty (napr. Vihorlatské múzeum v Humennom), niektoré 
múzeá iba výberovo (SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny, Ľubovnianske múzeum).  
 
Ďalšie zasadnutie UMP sa bude konať v Starej Ľubovni 29. 10. 2014 (v rámci konferencie – bod 6). 
 
 
 
V Martine dňa 19.2.2014 
 
 
 
Zapísala: M. Janoštínová 
 

Overila: H. Kotvasová 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Únia múzeí v prírode 
- odborná komisia pre múzeá v prírode Zväzu múzeí na Slovensku 

Príloha k zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia z 19.2.2014 

 

ZOZNAM ZAKLADAJÚCICH ČLENOV 
 
 
 

BALUŽINSKÝ  Jozef Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa 

BEREŠOVÁ Janka Kysucké múzeum Čadca - Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica 

DENKOVÁ Zuzana Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Banská Štiavnica 

FEDIČ Vasil Vihorlatské múzeum v Humennom Humenné 

FUNDÁK Jozef Vihorlatské múzeum v Humennom Humenné 

HALMOVÁ Mária SNM v Martine Martin 

HOLTMANOVÁ Anna Šarišské múzeum Bardejov Bardejov 

JANOŠTÍN Richard Múzeum oravskej dediny Zuberec 

JANOŠTÍNOVÁ Marianna Múzeum oravskej dediny Zuberec 

KIRIPOLSKÁ Anna SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny Martin 

KOTVASOVÁ Helena Kysucké múzeum Čadca - Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica 

MICHNA Ondrej 
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica -
Banské múzeum v prírode Banská Štiavnica 

MIKULÍK Dalibor Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa 

OČKOVÁ Katarína SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny Martin 

PAVELČÍKOVÁ Monika Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa 

SOPOLIGA Miroslav SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Svidník 

ZUSKINOVÁ Iveta Liptovské múzeum v Ružomberku Ružomberok 
 
 
 


