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Zápisnica zo zasadnutia 
Únie múzeí v prírode pri Zväze múzeí na Slovensku  

(ďalej UMP a ZMS) 
Dátum konania zasadnutia:  21.02.2018 

Miesto konania zasadnutia:  Šarišské múzeum v Bardejove  

Prítomní členovia UMP:  podľa prezenčnej listiny  

Program:  
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti  

2. Správa o činnosti UMP a výboru UMP (J. Fundák)  

3. Návrh kandidátov a voľba nového výboru UMP  

4. Návrh plánu činnosti na nasledujúci rok  

5. Rozprava o realizovaných a pripravovaných podujatiach v múzeách v prírode (ďalej MP)  

6. Diskusia  

7. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia 

Ad.1.  
Predseda UMP J. Fundák privítal prítomných členov. Predstavil program zasadnutia, ktorý bol 

následne prítomnými členmi jednohlasne schválení. Predseda UMP predstavil nových členov, ktorí 

boli prijatí do UMP a zároveň ich privítal na ich prvom zasadnutí. Zasadnutia sa zúčastnilo 15 z 27 

členov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. Predseda mohol konštatovať, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Zároveň bol zvolený zapisovateľ – Mgr. Františka Marcinová, PhD. a kontrolór 

zápisnice D. Mikulík (za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1). 

Ad. 2 
Predseda UMP J. Fundák predniesol správu o činnosti UMP a činnosti výboru UMP. V roku 2017 

výbor zasadal dvakrát. Okrem toho bolo množstvo záležitostí riešených mailovou komunikáciou. Boli 

vytvorené informačné panely členov UMP. Boli nadviazané kontakty s poľskými a českými kolegami. 

Na predstavenstvo ZMS bola podaná žiadosť o finančnú podporu UMP v hodnote 400.- €, ktoré majú 

byť použité na zasadnutie a tiež na metodické stretnutie, prípadne môže byť uskutočnené odborné 

kolégium. Podrobnejšia správa viď príloha zápisnice.  

Ad. 3.  
V roku 2018 sa končí funkčné obdobie doterajšieho výboru UMP, preto Predseda J. Fundák oznámil 

konanie volieb do výboru UMP. Výbor navrhol kandidátov: Radovan Sýkora na pozíciu podpredsedu 

UMP, Františka Marcinová na pozíciu tajomníčky UMP a Lukáš Jonov na pozíciu predsedu UMP. 

Františka Marcinová návrh neprijala, preto bola z pléna navrhnutá ďalšia kandidátka na tajomníčku 

Helena Kotvasová. Prebehla otvorená voľba výboru UMP.  
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Priebeh volieb:  

Lukáš Jonov – predseda  za: 14 proti: 0 zdržal sa: 1 

Radovan Sýkora – podpredseda  za: 14 proti: 0 zdržal sa: 1 

Helena Kotvasová – tajomníčka  za: 14 proti: 0 zdržal sa: 1 

 

Ad. 4., 5., 6.  
Vzhľadom na prepojenosť jednotlivých bodov programu boli všetky spojené do jednej súvislej časti. 

V úvode J. Fundák upozornil prítomných o možnosti využitia 400,- €, ktoré má UMP k dispozícii 

od ZMS. UMP by sa mohla pokúsiť o vytvorenie spoločného sympózia s českými a poľskými 

partnermi. Okrem toho môžu byť peniaze použité na zasadnutie členov UMP, pričom je potrebné 

zvážiť dátum, miesto a spôsob tohto zasadnutia (spojiť napr. s konferenciou). 

D. Mikulík navrhol UMP spoluprácu pri odbornej konferencii Tradičná strava a stravovanie, ktorá sa 

bude konať v dňoch 18. až 20. septembra 2018 v Starej Ľubovni. Zároveň navrhol, aby členovia UMP 

podali spoločný projekt cez Fond na podporu národnostných menšín. Zároveň navrhol, že osloví 

riaditeľov jednotlivých múzeí v prírode, ktorí by boli ochotní stať sa žiadateľom projektu pod 

hlavičkou UMP.  

M. Pavelčíková navrhla spoločné témy týkajúce sa materiálnej kultúry.  

Vznikla iniciatíva vytvoriť spoločný projekt zahrňujúci takmer všetky národnosti, ktorý bude spojený 

s odbornou časťou týkajúcou a priamo múzeí v prírode.  

L. Jonov inicioval vytvorenie Dňa MP, taktiež spoločné kalendárium, ktoré bude vytvárané 

každoročne.  

M. Janoštínová informovala o činnostiach Múzea oravskej dediny v Zuberci. Predovšetkým 

o spoločnom cezhraničnom projekte Interreg Poľsko-Slovensko, do ktorého je zapojené aj Múzeum 

slovenskej dediny. V rámci tohto projektu sa v Múzeu oravskej dediny uskutočnila súkenná a plátenná 

nedeľa.  

R. Sýkora doplnil, že SNM v Martine bude v rámci tohto projektu realizovať kompletné výmeny 

šindľových krytín, pričom následne budú v príslušných objektoch vytvorené expozície niektorých 

tradičných výrob a remesiel – spracovania dreva, spracovania ľanu, rezbárstva a včelárstva, zároveň 

bude sprístupnený ďalší objekt - zvonkárska dielňa zo Zázrivej. Okrem toho je SNM v Martine 

zapojené do projektu Interreg Slovensko - Česko s Valašským múzeom v prírode v Rožnově pod 

Radhoštěm (ďalej iba VMP). Okrem iného bude v rámci tohto projektu realizovaných viacero 

workshopov k tradičným stavebným technikám, technológiám a materiálom ľudovej architektúry.   

Pri riešení projektov navrhli prítomní členovia, aby boli v rámci projektov FPU alebo FPNM 

zohľadnené požiadavky na stavebné úpravy. Napr. by bolo vhodné požiadať FPU na predĺženie 

trvania projektov týkajúcich sa stavebných činností. Bolo by vhodné vytvoriť akúsi metodiku.  

A. Kupková, MP vo Vychylovke, informovala o snahe o väčšiu spoluprácu s rôznymi skupinami ako 

napr. dôchodcovia, školáci. Iniciovala viac programov pre deti a folklórne súbory, pričom by tieto 
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programy mohli byť prepojené aj na ďalšie skupiny obyvateľstva. D. Mikulík navrhol, aby tieto 

programy boli prepojené v rámci projektov.  

D. Janický informoval o aktivitách v MP pod hradom Ľubovňa. V MP je snaha vytvoriť činností 

zamerané na prácu s deťmi a seniormi. Pre deti bolo v roku 2017 pripravené včelárstvo. V roku 2018 

je snaha získať seniorov pre prácu s ľanom. Okrem toho sa v MP pokúšajú o rekonštrukciu hlinených 

podláh. Taktiež bol podaný projekt na Fond na podporu národnostných menšín, kde je okrem iného 

zahrnutá aj prezentácia remesiel.  

R. Sýkora informoval o konferencii, ktorej sa zúčastnili aj ďalší členovi UMP v RpR. Veľký priestor 

počas konferencie bol poskytnutý súkromným vlastníkom so solitárnymi stavbami, čo sa postupne 

dostáva aj na územie Slovenska. M. Janoštínová informovala o reedícii Metodiky z metodického 

centra v RpR. Zároveň iniciovala väčšiu spoluprácu MP na Slovensku s MK SR.  

J. Fundák navrhol stretnutie členov UMP so zástupcami FPU, kde by boli predložené požiadavky 

MĽA. Tieto požiadavky majú byť spísané a tak má byť dohodnuté stretnutie.  

L. Jonov informoval o práci s Rusínmi v bardejovskom MP, pričom sa im darí zapracovať množstvo 

ochotníkov. V okolí Bardejova je silná hrnčiarska tradícia, čo sa im darí aj patrične využiť pri práci 

s hrnčiarmi.  

D. Mikulík načrtol otázku detského sprievodcu v MP. Z diskusie vzišlo, že väčšina MP detského 

sprievodcu vlastní, ale nie je naplno využitý.  

R. Sýkora sa opýtal na využitie QR kódov. Skúsenosť v Ľubovnianskom múzeu ukazuje, že sa síce 

využívajú, ale v súčasnosti sa pomaly stávajú prežitkom.  

M. Pavelčíková požiadala prítomných správcov o udržiavanie atmosféry v objektoch, čo môžu 

dosiahnuť čistotou, či základnou ochranou zbierkových predmetov.  Do objektov je potrebné vložiť 

príbeh, rozšíriť výskumy a vložiť do predmetov ducha.  

D. Mikulík pripomenul, že by mali  správcovia MP udržiavať tzv. živé MP. Vložiť život do areálov. 

M. Janoštínová predstavila projekty oživenia MP v Zuberci ako napr. remeselnícka streda a nedeľa. 

Pri týchto podujatiach však narážajú na problém, že je veľký problém nájsť dobrovoľníkov pre 

remeselnú činnosť, ale na druhej strane návštevníci vítajú tieto programy. Taktiež u nich vznikla 

iniciatíva tvorby tematických týždňov.  

J. Fundák informoval o činnosti v MP v Humennom, kde sa veľmi osvedčili podujatia, kde boli 

jednotlivé objekty spájané s obcami, odkiaľ objekty pochádzajú. Taktiež informoval o spojení 

s projektom  pro monumenta.  

V závere všetky prítomné múzea informovali o sezóne v roku 2017 v jednotlivých MP. Niekoľko MP 

zaznamenalo pokles návštevníkov.  

J. Fundák ako správca stránky UMP požiadal o prelinkovanie tejto stránky na jednotlivé webové sídla 

členských múzeí UMP.   
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Ad. 6  
Návrh uznesenia v znení (viď nižšie) bol schválený jednohlasne.  

Uznesenie zasadnutia UMP pri ZMS 

Zasadnutie UMP pri ZMS:  

1. Schvaľuje:  
 voľbu výboru UMP v zložení  

o  Lukáš Jonov (Šarišské múzeum v Bardejove) – predseda  

o  Radovan Sýkora (SNM v Martine) – podpredseda  

o  Helena Kotvasová (Kysucké múzeum v Čadci) – tajomník  

2. Berie na vedomie:  
 správu o činnosti UMP za rok 2017 (viď príloha)  

 správy o jednotlivých podujatiach v členských múzeách UMP  

3. Navrhuje:  
 každoročnú tvorbu spoločného kalendária  

 stretnutie so zástupcami FPU  

 vytvorenie spoločného projektu členských múzeí UMP v rámci grantového systému FPNM 

 vytvorenie prezentácie jednotlivých múzeí v rámci podujatí členských múzeí UMP napr. 

formou prezentácie remesiel z jednotlivých regiónov.  

Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia UMP  
1. Vybrať vhodný termín, priestor a spôsob na zasadnutie UMP 

Z: Výbor UMP  

T: v priebehu roka 2018  

2. Osloviť riaditeľov členských múzeí UMP o spoluprácu pri tvorbe spoločných projektov, 

programov a materiálov.  

Z: D. Mikulík  

T: do 30.03.2018  

3. Spísať požiadavky na FPU.  

Z: členovia UMP  

T: do 30.06.2018  

4. Iniciovať stretnutie členov UMP so zástupcami FPU s predložením požiadaviek.  

Z: Výbor UMP  

T: 2. polovica 2018  

V Starej Ľubovni, dňa 02.03.2018 

Vypracovala: Mgr. Františka Marcinová, PhD.  Schválil: Mgr. Lukáš Jonov, predseda UMP 


