
Zápis zo zasadnutia 

Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách 

Zväzu múzeí na Slovensku 

(ďalej len OK) 

 

dátum konania zasadnutia: 26. – 27. 2. 2015 

miesto: Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 

 

Prítomní (viď prezenčná listina):   

členovia OK: Alena Krátka, Dominik Hrdý, Erika Grniaková, Jana Hutťanová, Justína 

Striešová, Ľubica Majerová, Martina Muráňová, Emília Mázorová, Jaroslav Hanko, Alena 

Lenková, Ružena Antolová, Iveta Tatarková, Jakub Mičev, Agáta Lešková, Zuzana 

Štrauchová, Jarmila Ďurišová, Anna Ďuricová, Zuzana Kunšteková    

prizvaní: Andrea Jamrichová, Zuzana Vašáryová 

 

26.2.2015 

Priebeh zasadnutia: 

10.00 – 11.00 Registrácia účastníkov zasadnutia (Jana Hutťanová, Dominik Hrdý) 

 

10.30 – 11.00 Zasadnutie výboru OK (Jana Hutťanová, Dominik Hrdý, Justína Striešová, 

Agáta Lešková)  

■ Výbor OK vyradil sedem členov OK, ktorým skončilo členstvo v roku 2015 podľa 

organizačného a rokovacieho poriadku OK  

a) rozviazaním pracovného pomeru s členom ZMS 

b) neospravedlnenou neúčasťou na dvoch zasadnutiach OK. 

 

 

11.00 – 11.10 Otvorenie zasadnutia (Mgr. Ľubica Milanová riaditeľka LDM Zvolen, 

Dominik Hrdý predseda OK) 

 

11.10 – 11.30 Zhodnotenie činnosti OK za rok 2014 a informácie zo zasadnutia 

Predstavenstva ZMS konaného dňa 18.2.2015 (Jana Hutťanová) 

 

11.30 – 12.30 Stratégia činnosti OK na roky 2015-2017 (Jaroslav Hanko, Andrea 

Jamrichová) 

■ prítomní členovia OK návrh Stratégie činnosti OK na roky 2015 – 2017 schválili 

jednohlasne 

 

12.30 -13.30    Voľby do výboru OK na roky 2015 – 2018 (Jana Hutťanová, Dominik Hrdý) 

■ Počet prítomných právoplatných voličov: 16.  

 Počet aktuálnych členov OK k 26.2.2014: 28.  

Počas volieb bola prítomná nadpolovičná väčšina členov OK 

 

■ Výsledky volieb: 

Predseda: 

Jaroslav Hanko, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň (16 

hlasov) 

Tajomníčka: 

Jarmila Ďurišová, Slovenská pošta a. s., Poštové múzeum Banská Bystrica (15 hlasov) 

Členovia výboru: 

Agáta Lešková, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica (14 hlasov) 



Jana Odrobiňáková, Múzeum SNP Banská Bystrica (11 hlasov) 

Martina Muráňová, SNM – Historické múzeum (13 hlasov) 

Jana Hutťanová, SNM – Historické múzeum (12 hlasov) 

Ľubica Majerová, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica (13 hlasov) 

 

     

14.30 – 15.45   Rozdelenie úloh vyplývajúcich zo schválenia Stratégie činností OK na 

roky 2015 – 2017 na rok 2015 

 

■ Prezentácia OK na kolokviu k 25. výročiu ZMS v Bratislave 
Príprava príspevku a powerpointovej prezentácie 

      T: do 15. marca 2015 

      Z: Hanko  

Príprava príspevku do pamätnice ZMS 

      T: do 15. marca 2015 

      Z: Hanko 

Prezentácia na kolokviu k 25. výročiu ZMS 

      T: 24. marca 2015 

      Z: Hanko 

■ Aktualizácia zoznamu členov OK a informovanie vyradených členov OK 

o dôvode vyradenia, spolu s podmienkami opätovného prihlásenia. 

      T: do 1.4. 2015 

      Z: Ďurišová 

■ Zabezpečenie zverejnenia stratégie rozvoja OK na roky 2015 – 2017 (v 

.pdf formáte) na podstránke OK na webe ZMS 

      T: do 13. marca 2015 

      Z: Ďurišová 

■ Vytvorenie fondu materiálov pre pracovníkov, ktorí tvoria výchovno-

vzdelávacie programy v múzeách v knižnici SNM – Muzeologického 

kabinetu. 

Všetky múzeá budú vyzvané dodávať nimi vytvorené (či už vydané alebo 

tlačené na tlačiarni v kancelárii) edukačné pomôcky: pracovné listy, 

metodické materiály, brožúry, hry, výstupy výchovno-vzdelávacích 

projektov a pod., aby boli prístupné na jednom mieste pre pamäť a  pre 

bádateľov, ktorí ich môžu prísť študovať do spomínanej knižnice. Ak 

z dodaného materiálu nevyplynú informácie pre aký typ vzdelávania, pre 

aké cieľové skupiny je určený a pod. – bude jeho súčasťou vyplnený 

formulár s týmito doplňujúcimi informáciami.  

Zoznam týchto materiálov bude prístupný na webovej podstránke OK 

a SNM – Muzeologického kabinetu. 

Ak budú múzeá (v prípade zamestnaneckého diela) alebo autori vyššie 

menovaných materiálov súhlasiť ( v písomne uzatvorenej licenčnej zmluve) 

OK zverejní ich výstupy aj v digitálnej podobe na podstránke OK na webe 

ZMS. 

- vypracovanie formuláru k odovzdaným materiálom   

       T: do 30. 4. 2015 

                               Z: Hrdý 

  



- komunikovanie so SNM – Muzeologickým kabinetom, vytvorenie a 

predloženie dohody predsedovi ZMS a SNM 

 T: koniec apríla 2015 

Z: Hanko (v spolupráci s A. 

Jamrichovou) 

 

- vytvorenie formuláru licenčnej zmluvy medzi múzeom/autorom a ZMS 

          T: do 30. 4. 2015 

Z: Hanko (v spolupráci s A. 

Jamrichovou) 

 

- oslovenie všetkých múzeí a ich zamestnancov, ktorí výchovu 

a vzdelávanie realizujú emailom 

      T: do 31. 5. 2015  

                                  Z: Hrdý 

     

-  preberanie materiálov a ich odovzdanie do SNM – Muzeologického 

kabinetu 

                                                            T: priebežne 

                                                            Z: Hrdý 

 

                                                   

- riešenie systému ukladania digitálnych verzií na podstránke OK 

 T: po úprave webovej stránky  

                                             Z: Hanko 

 

■ Reštrukturalizácia podstránky OK na webe ZMS. V rámci 

reštrukturalizácii webovej stránky ZMS je možné zmeniť a obsahovo 

naplniť štruktúru podstránky OK. Komisia pripraví svoj návrh na želanú 

štruktúru podstránky a tento návrh predloží Predstavenstvu ZMS.  

 T: do 20. apríla 

                                         Z: Hanko, pripomienkujú všetci 

           členovia OK  

 

■ Zmena organizačného a rokovacieho poriadku OK.  

Predstavenstvo ZMS pripravuje vytvorenie mustry organizačného 

a rokovacieho poriadku svojich odborných komisií. Po jej predložení bude 

súčasný Organizačný a rokovací poriadok OK podľa potreby zmenený. 

T: Po výzve zo strany 

Predstavenstva ZMS 

                                                     Z: Hanko, pripomienkuje celý 

            výbor 

 

■ Štandardizácia výchovno-vzdelávacej práce v múzeu. 

Potreba nastaviť štandardy i tejto odbornej múzejnej činnosti je vysoká. 

OK má záujem byť odborným partnerom pre pracovné komisie/skupiny, 

ktoré v súčasnosti na štandardoch pracujú (ZMS, SNM). 

Sledovať situáciu a podľa potreby osloviť predsedu OK. 

 T: priebežne 

                                                  Z: Jamrichová 

 



■ Pracovné stretnutia  

 Na základe vyplnených dotazníkov z múzeí vyplynula potreba stretávania 

sa tých, kto riešia výchovu a vzdelávanie a to  v konkrétnych slovenských 

múzeách. 13 respondentov pozvalo kolegov do ich múzea na ukážky ich 

vzdelávacích programov a rozdebatovanie výziev s nimi súvisiacimi. OK 

pripraví zoznam týchto múzeí, z ktorých vyberie hosťujúce múzeum pre 

pracovné stretnutie na jeseň 2015.   

 T: do 17. marca 

                                                       Z: Jamrichová 

 

■ výchovno-vzdelávacie programy múzeí pre verejnosť so špeciálnymi 

potrebami  
Táto téma bude i témou odborného programu Festivalu múzeí v júni 2015, 

ktorý ZMS spoluorganizuje v Starej Ľubovni. OK navrhne do odborného 

programu dve/tri/štyri príklady dobrej praxe z aktivít svojich členov. 

V prípade záujmu zorganizuje túto časť – keďže je to dobrý kanál na 

informovanie širšieho okruhu múzejníkov, nie iba tých, ktorí výchovu 

a vzdelávanie realizujú.  

                                                                    T: 20.3.2015 

                                                                    Z: Hanko 

 

OK požiadala Predstavenstvo ZMS o finančné prostriedky vo výške 500 €. 

V prípade podporenia OK zorganizuje na jeseň 2015 vo vybranom múzeu 

seminár o tom, ako pracovať s handikepovanými návštevníkmi. Na seminár 

budú prizvaní odborníci a externí spolupracovníci múzeí, ktoré takúto 

činnosť dlhodobo realizujú. V pláne je vytvorenie metodiky práce s ľuďmi 

so špeciálnymi potrebami v múzeách.  

 T: október 2015 

                                                        Z: Majerová, Hutťanová, Lešková 

 

■ Materiál o možnostiach a spôsobe spolupráce múzea s pedagogickými 

metodickými centrami, riadiacimi orgánmi škôl a školami 

OK chce pomôcť svojim členom zorientovať sa v školskom systéme 

a možných spôsoboch spolupráce. Prieskum reálnych možností bude 

v budúcom roku  zavŕšený na odbornom kolokviu, ktoré túto tému bude 

riešiť i s prizvanými odborníkmi. 

Návrh obsahu materiálu a zoznamu navrhovaných odborníkov na 

spoluprácu bude prvým krokom. 

 T: do 1. 10. 2015 

                                                       Z: Lešková, Hutťanová 

 

 

16.00 – 17.00  

Prehliadka expozičných a výstavných priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo 

Zvolene  (Ľubica Richterová)    

 

26.2.2015 

Priebeh zasadnutia: 

10.00 – 12.00       



Predstavenie lesnej pedagogiky, činnosti Lesných pedagógov, vzdelávacích programov, 

pracovných listov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (Ľubica Richterová, Ivan 

Hanula) 

 

12.00 – 13.00       Diskusia  

 

V rámci diskusie: 

 účastníci sa zhodli, že je dôležité nastaviť systém vo vzdelávaní sa tých, čo výchovu 

a vzdelávanie v múzeách robia (inšpiráciou bol i prezentovaný prepracovaný systém 

lesnej pedagogiky), ako najvhodnejší sa javí akreditovaný kurz. D. Hrdý uviedol 

úspešné fungovania takéhoto kurzu v ČR. 

■ Preveriť možnosť realizácie akreditovaného kurzu na Slovensku   
 T: priebežne 

                                                  Z: Hrdý, Hutťanová 

 

 

zapísala: Jana Hutťanová, Jarmila Ďurišová   overil: Jaroslav Hanko, predseda 

3.3.2015       9.3.2015 

 


