
Zápisnica č. 3/2015  

z rokovania výboru Únie múzeí v prírode,  

odbornej komisie ZMS, zo dňa 15. 9. 2015 

 
Prítomní:  

Jozef Fundák, Dušan Janický, Katarína Očková, hosť Františka Marcinová 

 

Program:  

1. Činnosť UMP 
2. Prijímanie nových členov UMP 
 
K bodu 1: 

- Katarína Očková informovala o 27. Konferencii AEOM v Lillehammeri a Osle (Nórsko), ktorá 
sa konala v dňoch 23. – 26. 8. 2015, bez účasti členov zo Slovenska. Zároveň informovala 
o uplynulých rokovaniach výboru AEOM, konštatovala neseriózny prístup organizátorov pri 
príprave konferencie s časovým oneskorením v súvislosti s informáciou o termíne, programe 
a výške konferenčného poplatku. Informovala o zvolení nového vedenia AEOM a výboru: 
Prezidentka – Katarina Frost (Vallby Friluftsmuseum, Švédsko) 
Vice prezident – Henrik Zipsane (Jamtli Museum, Švédsko) 
Výbor: David Eveleigh (Black Country Living Museum, Veľká Británia), Richard Evans (Beamish 
Museum, Veľká Británia), Anke Hufschmidt (LWL-Freilichtmuseum Hagen, Nemecko), Antoni 
Pelczyk (Muzeum Pierwszych Piastów, Poľsko), Katarína Očková (SNM v Martine – Múzeum 
slovenskej dediny, Slovensko) 

- výbor UMP nadviazal kontakty s Úniou múzeí v prírode v Poľsku, zúčastnil sa na jej zasadnutí 
v Nowom Sączi dňa 14. 9. 2015  

- v rámci pripravovanej konferencie „Múzeum a identita“ k príležitosti 90. výročia Valašského 
múzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (23. – 26. 9. 2015) sa s príspevkom zúčastnia 
členovia UMP H. Kotvasová (Kysucké múzeum v Čadci) a D. Janický a B. Šumská 
(Ľubovnianske múzeum); K. Očková bola vo vedeckom výbore k príprave tejto konferencie 

- J. Fundák informoval o konferencii v Užhorode, ktorá sa konala 25.-27. 6. 2015, na ktorej sa 
zúčastnil s príspevkom o Únii múzeí v prírode, zúčastnil sa aj Miroslav Sopoliga s príspevkom 
o múzeách v prírode na Slovensku 

- K uplynulému stretnutiu a zasadnutiu UMP v Zuberci v januári t.r. K. Očková rozpošle 
všetkým členom doplnený interný materiál k prediskutovaným prevádzkovým problémom 
v múzeách v prírode na Slovensku, materiál bude po doplnení všetkými členmi predložený na 
schválenie počas zasadnutia UMP v roku 2016 

- Prítomní prediskutovali formy propagácie UMP (tzv. „propagačného banera“ al. plagátu), 
ktorý by slúžil na propagáciu UMP na domácich a zahraničných fórach. J. Fundák zistí cenovú 
kalkuláciu a pripraví grafický návrh materiálu.  

 
K bodu 2: 

- výbor prijal Barboru Šumskú z Ľubovnianskeho múzea za riadnu členku Únie múzeí v prírode 
na základe riadne zaslanej prihlášky  

 
 
V Nowom Sączi, 15. 9. 2015 
Zapísala: Katarína Očková 
 


