
Zápis zo zasadnutia
Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách

(ďalej len „OKVAV“)
Zväzu múzeí na Slovensku

dátum konania zasadnutia: 11. 11. 2015
miesto: Vzdelávacie centrum Múzea SNP, Banská Bystrica

Prítomní   (viď prezenčná listina)  : Ľubica  Majerová,  Agáta  Lešková,  Jarmila  Ďurišová,  Eliška
Jakubechová, Lucia Sotáková, Anna Ďuricová, Ľubomír Opáth, Martina Muráňová,
Dominik  Hrdý,  Jaroslav  Hanko,  Miroslava  Žažová,  Jana  Odrobiňáková,  Zuzana
Kunšteková, Zuzana Štrauchová (14 účastníkov zasadnutia). 

Ospravedlnená neúčasť: Jana Hutťanová  

Priebeh zasadnutia:
9.00 – 10.00 Registrácia účastníkov zasadnutia (Jarmila Ďurišová) 

10.00 – 10.15 Otvorenie zasadnutia a privítanie zasadajúcich (Jaroslav Hanko) 

10.15 – 11.30 Kontrola  plnenia  úloh z predošlého  zasadania  konaného  v  dňoch
26. - 27. 02.2015 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene

 Prezentácia Komisie na kolokviu ZMS v Bratislave -Príprava príspevku, príprava článku do
pamätnice a prezentácia Z: Hanko 

Úloha splnená
  Aktualizácia  zoznamu  členov  OKVAV a  informovanie  vyradených  členov  OKVAV

o dôvode vyradenia, spolu s informáciou o možnosti opätovného prihlásenia.
Z: Ďurišová
Úloha splnená

 Zabezpečenie zverejnenia stratégie rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017 na webových
stránkach komisie Z: Ďurišová

Úloha splnená

 Vybudovanie centrálneho Fondu  múzejno-pedagogických  materiálov v knižnici  SNM  –
Muzeologického kabinetu pre pracovníkov zaoberajúcich sa múzejnou pedagogikou:

o komunikovanie so SNM – Muzeologickým kabinetom, príprava zmluvy medzi ZMS
a SNM, vypracovanie licenčnej zmluvy 

Z: Hanko, Jamrichová
Úloha splnená

o vypracovanie  formuláru  k odovzdaným  materiálom,  fyzické  preberanie  materiálov
a ich odovzdanie do SNM – Muzeologického kabinetu 

Z: Hrdý
Úloha trvá

o oslovenie riaditeľov a múzejných pedagógov všetkých múzeí
Z: Hanko

Úloha trvá
o Podpísanie  zmluvy  s  Muzeologickým  kabinetom  SNM  a licenčné  ošetrenie

digitálneho fondu MP materiálov.
                                            Z: Jamrichová

Úloha splnená. 
o Realizácia digitálneho archívu MP materiálov.

                                           Z: Hanko
Úloha trvá



Poznámka:
Bola  vypracovaná  a  podpísaná  Zmluva  o spolupráci  pri  uložení  a využívaní  prameňov
Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS medzi SNM (Muzeologickým
kabinetom) a ZMS (OKVAV). Je pripravená licenčná zmluva, ktorá bude spísaná s každým
múzeom, ktoré sa rozhodne svoje materiály venovať do fondu. V zmluve bude okrem iného
špecifikované, či bude poskytnuté dielo aj v digitálnej verzii či múzeum udeľuje súhlas na
zverejnenie na stránke OKVAV.

 Reštrukturalizácia podstránky OKVAV na webe ZMS.
o Pripraviť návrh novej štruktúry stránky                                   

Z: Hanko, pripomienkujú všetci členovia 
Úloha splnená. K návrhu sa vyjadrili 4 členovia. 

  Zmena organizačného a rokovacieho poriadku ZMS.  V rámci zmeny interných smerníc
ZMS  je  možné  zapracovať  aj  zmeny  v Organizačnom  a  rokovacom  poriadku  ZMS.  Po
predložení návrhu dokumentu zo strany Predstavenstva ZMS pripraviť návrhy za OKVAV.

                                                   Z: Hanko, pripomienkuje celý výbor
Úloha splnená. 

Poznámka:
V rámci zmeny interných smerníc ZMS boli realizované aj zmeny v Organizačnom 
a rokovacom poriadku týkajúce sa Odborných komisií ZMS. OKVAV bola o pripravovaných 
zmenách informovaná a k danej veci sa vyjadrila. J. Hanko informoval o aktuálne 
prebiehajúcich zmenách ďalších interných smerníc ZMS. Ide najmä o Stanovy ZMS, 
Registratúrny plán a registratúrny poriadok, Zásady hospodárenia, Záverečné správy apod.

 Štandardizácia výchovno-vzdelávacej práce v múzeu.  OKVAV má záujem byť odborným
partnerom pre  pracovné komisie/skupiny,  ktoré  v súčasnosti  na  štandardoch pracujú (ZMS,
SNM). Sledovať situáciu a podľa potreby osloviť predsedu OKVAV.
                                                Z: Jamrichová

Úloha trvá

Poznámka:
Pri ZMS vznikla nová Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti (OKOMČ), ktorá rieši
komplexne múzejné činnosti, čiže aj múzejnú pedagogiku. OKVAV a OKOMČ o tejto úlohe
intenzívne komunikujú. 
Predseda  OKVAV  nadviazal  kontakty  s múzejnými  pedagógmi  z krajín  V4  s možnosťou
spoločnej prípravy štandardov výchovno-vzdelávacej práce v múzeu.

 Pracovné  stretnutia  MP.   Pripraviť  zoznam  múzeí,  ktoré  pozvali  OKVAV  do  svojich
priestorov na ďalšie pracovné stretnutia. 

                                                     Z: Jamrichová + Hanko
Úloha trvá

 Seminár  pre  prácu  s ľuďmi  so  špeciálnymi  potrebami  v múzeách.  OKVAV  plánovala
zorganizovať na jeseň 2015 seminár o práci s handicapovanými návštevníkmi v múzeách. Na
tento účel OKVAV získala príspevok od ZMS vo výške 400 €. 

                                                       Z: Majerová, Hutťanová, Lešková
Úloha splnená. 

Poznámka:
Seminár bol súčasťou podujatia „Festival múzeí na Slovensku 2015“ v Starej Ľubovni. 
Finančné prostriedky preto neboli využité a OKVAV bude žiadať o zmenu účelu použitia. 



 Manuál na spoluprácu múzeí so školami.  OKVAV postupne pripraví manuál na prácu so
školami  podľa  špecifík  jednotlivých  múzeí  (regionálne,  celoslovenské,  špecializované,
vlastivedné atď.). Výsledkom manuálu môže byť seminár na danú tému v roku 2016. 

                                                     Z: Lešková, Hutťanová + Kunšteková, Muráňová
Úloha trvá 

Poznámka:
Materiál je spracovaný. Je potrebné ho doplniť o spoluprácu s metodickými centrami, terénne
prieskumy škôl a pred dokončením odkonzultovať s pedagógmi.

11.30 – 13.00 Aktuálne úlohy

a) Fond múzejno-pedagogických materiálov v Muzeologickom kabinete SNM a na web 
stránke OKVAV.

Úloha trvá z predošlého zasadania. OKVAV bude prostredníctvom listu riaditeľom cielene 
oslovovať múzeá so žiadosťou o poskytnutie ich múzejno-pedagogických materiálov. S 
každým múzeom bude spísaná darovacia a licenčná zmluva, v ktorej budú uvedené aj 
podmienky zverejnenia na webstránke OKVAV. OKVAV si vyhradzuje právo na výber 
materiálov, ktoré na stránke zverejní. Toto právo je nutné zakotviť do aktuálne pripravenej 
licenčnej zmluvy. Skúšobne sa vypracuje 1. licenčná zmluva na materiály zo SNM – MBKH 
hradu Modrý Kameň. 

 Vypracovať list riaditeľom múzeí.
Z: Hanko, Ďurišová
T: do 2. decembra 2015

 Doplniť formuláciu do licenčnej zmluvy.
Z: Hanko 
T: do 25. novembra 2015

  Skúšobné vypracovanie prvej licenčnej zmluvy.
Z: Hanko
T: do 10. decembra 2015

 priniesť MP materiály + licenčné zmluvy.
Z: všetci členovia OKVAV
T: do budúceho stretnutia

b) Redizajn webstránky ZMS, nová podstránka OKVAV.

Úloha trvá z predošlého zasadania. Nová stránka bude vytvorená v programe WordPress. 
Právo na administráciu časti OKVAV bude mať jeden z členov komisie. Je potrebné doplniť 
hlavné ilustračné fotografie na podstránku OKVAV. Fotografie by mali byť ošetrené 
z hľadiska autorských práv, ľudia na fotografiách by nemali byť identifikovateľní.

 Zaslať navrhované fotografie e-mailom na adresu OKVAV
Z: všetci členovia OKVAV
T: 30. novembra 2015

c) Štandardy pre múzejnú pedagogiku
Úloha trvá z predošlého zasadania. 

 Komunikovať s členmi OKOMČ pri príprave štandardov a pri realizácii podporných 
aktivít pre vytvorenie štandardov.

Z: Hanko
T: priebežne



 Kontaktovať opätovne potenciálnych partnerov z Poľska, komunikovať s ostatnými 
zainteresovanými partnermi z krajín V4. Zistiť možnosti podania grantu na 
Vyšegrádsky fond v ďalšom termíne (15. marca 2016).

Z: Hanko
T: do 15. marca 2016

d) Práca s handicapovanými návštevníkmi (seminár v Starej Ľubovni)

Nakoľko sa seminár uskutočnil bez použitia finančných prostriedky ZMS, OKVAV bude 
žiadať o zmenu účelu použitia financií. Novým účelom bude grafické spracovanie a vydanie 
dvoch elektronických publikácií: zborník z konferencie „Múzeum ako forma edukácie v 
spoločnosti“ konanej v dňoch 27.11. – 29.11.2013 v Múzeu Slovenského národného povstania
v Banskej Bystrici a zborník zo seminára „Práca s hendikepovaným návštevníkom v múzeu“ 
konaného dňa 22. júna 2015 v priestoroch skanzenu Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni.
 
Úlohy:

 Získať súhlas so zmenou účelu využitia príspevku zo ZMS
Z: Hanko
T: ihneď

 Realizovať prieskum trhu na grafické spracovanie publikácií, komunikovať s 
hospodárkou ZMS o objednávke, zmluve a vyplatení honoráru grafikovi.

Z: Hanko, Ďurišová
T: ihneď

 Skompletizovať príspevky do zborníka z konferencie „Múzeum ako forma edukácie v 
spoločnosti“, vyžiadať podpísané Zmluvy o dielo a licenčné zmluvy od všetkých 
autorov, napísať úvodnú časť, odovzdať podklady grafikovi

Z: J. Odrobiňáková
T: 15. decembra 2015

 Skompletizovať príspevky do zborníka zo seminára „Práca s hendikepovaným 
návštevníkom v múzeu“, vyžiadať podpísané Zmluvy o dielo a licenčné zmluvy od 
všetkých autorov, napísať úvodnú časť, odovzdať podklady grafikovi

Z: Hanko
T: 15. decembra 2015

 Dopracovať a zaslať svoje príspevky do zborníka zo seminára „Práca s 
hendikepovaným návštevníkom v múzeu“

Z: Majerová, Lešková, Hutťanová, Muráňová, 
Mauriztová
T: 15. decembra 2015

 Zverejniť publikácie na stránke OKVAV, informovať všetky múzeá
Z: Hanko, Ďurišová
T: po odovzdaní diela

e) Propagačné materiály komisie
Členovia OKVAV sa zhodli na potrebe vytvorenia vlastného loga OKVAV, ktorý by 
vychádzal z loga ZMS. Propagačné materiály sa budú vytvárať, až keď bude funkčná nová 
stránka ZMS. Vznikol návrh vytvoriť brožúru o múzejnej pedagogike ako takej (dôvody 
vzniku, priekopníci, stav v zahraničí, o múzejných pedagógoch a význame MP. Takýto typ 
publikácie však už spadá pod advokáciu múzejnej pedagogiky a v rámci svojej stratégie ju 
bude OKVAV riešiť v ďalšom období.

 Informovať sa o možnosti vytvorenia vlastného loga OKVAV
Z: Hanko
T: ihneď



f) Manuál na spoluprácu múzeí so školami. 
Doplniť  materiál  o  spoluprácu  s metodickými  centrami,  terénne  prieskumy  škôl  a
odkonzultovať ho s pedagógmi.
                                                     Z: Lešková, Hutťanová, Kunšteková, Muráňová, Hanko

T: do ďalšieho zasadnutia OKVAV 

g) Emailová komunikácia medzi výborom a členmi OKVAV.
Členovia OKVAV nie vždy reagujú na maily zasielané z adresy 
sekcia.vzdelavacia@gmail.com. Všetkým členom bude zaslaný mail, na ktorý bude potrebné 
ODPOVEDAŤ, aby sa zistila priechodnosť e-mailovej komunikácie.

 Zaslať „kontrolný“ mail všetkým členom
Z: Ďurišová
T: do 25. 11. 2015

 Odpoveď na mail:
Z: všetci členovia OKVAV
T:  obratom

13.30 – 14.30 Obed

14.30 - 15.00 Rôzne, Diskusia

Dominik Hrdý upozornil členov komisie na možnosť publikovania v časopise Múzeum. Taktiež 
prítomných členov informoval o pripravovanom Akreditovanom kurze Múzejnej pedagogiky.

15.00 Záver

zapísala: Jarmila Ďurišová, tajomníčka schválil: Jaroslav Hanko, predseda
 20. novembra 2015

mailto:sekcia.vzdelavacia@gmail.com

