
Zápisnica 

z prípravného stretnutia k založeniu Únie múzeí v prírode ako 

odbornej komisie pre múzeá v prírode pri Zväze múzeí na Slovensku, 

konaného dňa 27. 11. 2013 v Slovenskom národnom múzeu v Martine 

 

Prítomní:  zástupcovia múzeí v prírode na Slovensku podľa prezenčnej listiny 

Program:  1. otvorenie 

2. hlasovanie k založeniu odbornej komisie (OK) pri ZMS 

3. diskusia  

4. záver  

1. Na základe výsledkov Valného zasadnutia občianskeho združenia Únie múzeí v prírode na 

Slovensku, ktorého záverom bolo dobrovoľné rozpustenie a likvidácia občianskeho združenia, sa 

prítomní zhodli na ďalšom postupe pôsobenia Únie spoločným hlasovaním za odbornú komisiu pri 

Zväze múzeí na Slovensku.  

2. Prítomní pristúpili k hlasovaniu k založeniu  Únie múzeí v prírode (ďalej len UMP), odbornej 

komisie pri Zväze múzeí na Slovensku.  

- Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných múzeí v prírode, zastúpených po jednom hlase. 

Výsledky hlasovania za ďalšie pôsobenie UMP ako odbornej komisie pri ZMS:  

Za - 6 hlasov za,  

Proti - 0 hlasov,  

Zdržali sa  - 2 hlasy 

3. H. Kotvasová upozornila na rozdiel označenia odbornej sekcie, alebo odbornej komisie na príklade 

Etnologickej sekcie ZMS resp. Etnologickej komisie ZMS.  

- M. Janoštínová navrhla zachovanie názvu odbornej komisie ako Únie múzeí v prírode, ktorý je vžitý 

a nadväzuje na činnosť odbornej komisie z predchádzajúcich období. Ďalej informovala o možnosti 

informovania o činnosti UMP ako odbornej komisie na web stránke ZMS.  

- I. Zuskinová uviedla príklad Etnologickej sekcie, jej pôsobenie a aktivity závisia od osobnosti 

predsedu 

-K. Očková navrhla vytvoriť kritériá pre predsedníctvo UMP formou putovnej funkcie (s tým, že 

sekretariát by ostal pri SNM v Martine), na základe čoho budú mať všetky múzeá v prírode možnosť 

aktívne udávať smer pôsobenia odbornej komisie 

- M. Pavelčíková upozornila na nutnú spoluprácu všetkých členov, ako aj ich podiel na smerovaní 

činnosti komisie, pretože je to na jednu osobu popri pracovných povinnostiach veľký záväzok. Ďalej 

uviedla dôležitosť prístupu mladej generácie múzejníkov, ktorí by mali prebrať iniciatívu 

v pokračovaní odborného pôsobenia Únie, a zdôraznila pozíciu skúsených odborníkov, ktorí by mali 

odovzdávať svoje skúsenosti svojim nástupcom 

- J. Lukáč zdôraznil nutnosť kontinuity činnosti Únie a zdôraznil potrebu riešenia metodiky múzeí 

v prírode, ktorá bola pri SNM aktuálna od minulosti do súčasnosti, zdôraznil potrebu stretávania sa 



odborných pracovníkov múzeí v prírode a riešiť aktuálne problémy. Zdôraznil skutočnosť, že treba 

k problému ďalšieho pôsobenia Únie pristupovať s väčšou vážnosťou, aby neboli zmarené základy 

Únie, vybudované jej zakladateľmi.  

- D. Mikulík zdôraznil, že každý odborný pracovník by mal mať v osobnom záujme odborného 

napredovania seba, ale aj organizácie, mať pozitívny prístup k riešeniu problémov a vôľu stretávať sa 

a byť aktívny v odborných komisiách týkajúcich sa jeho činnosti.  

4. Prítomní sa zhodli na vytvorení prípravného výboru odb. komisie UMP v zložení Marianna 

Janoštínová (Múzeum oravskej dediny, Zuberec), Jirko Přibyl (Múzeum liptovskej dediny, Pribylina), 

Katarína Očková (Múzeum slovenskej dediny – SNM v Martine), ktorý vypracuje organizačný a 

rokovací  poriadok a pošle ho na pripomienkovanie členským múzeám v prírode do 2. 12. 2013. 

Termín pripomienkovania materiálu bol stanovený na 6. 12. 2013, aby mohol byť súčasťou žiadosti 

o vytvorenie UMP ako odbornej komisie ZMS na Zasadnutí predstavenstva ZMS dňa 10. 12. 2013. 

Prítomní sa zhodli na členstve v odbornej komisii formou odborných pracovníkov členských múzeí, 

ako aj formou externých spolupracovníkov, resp. súkromných  osôb 

Záverom K. Očková poprosila o poslanie aktuálnych kontaktov a stručnej anotácie o každom múzeu 

v prírode pre AEOM (zatiaľ poslali 2 múzeá v prírode), vzor bol rozposlaný e-mailom pre databázu 

múzeí v prírode AEOM, ako podklad pre spoluprácu a vyhľadávanie partnerstiev na medzinárodnej 

úrovni. Ďalej informovala o pripravovanom seminári o technických stavbách v múzeách v prírode, 

ktorý bude organizovať SNM v Martine v roku 2014 na základe podporeného projektu z Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja (APVV) s partnerským múzeom v prírode v Sibiu, Rumunsko, prizvaní budú 

kolegovia z Valašského muzea v přírodě v Rožnove p. Radhoštěm a Národního ústavu lidové kultury 

v Strážnici, ČR.  

Zapísala: Katarína Očková 

V Martine 3. 12. 2013 


