
                                     Zväz múzeí na Slovensku 
                        Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách 

Pozvánka na zasadnutie  

 

Pozývame Vás na zasadnutie  

Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na 

Slovensku,  

  

termín:  15. - 16. november  2016 

miesto:  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  
  Školská 1124/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

PROGRAM ZASADNUTIA  

 
Utorok 15. novembra 2016 
 
9:00 – 10:00  Registrácia účastníkov  

10:00 – 10:15  Otvorenie 

10:15 – 11:30  Kontrola plnenia úloh z predošlého zasadania  

(viď Zápis zo zasadnutia 11. 11. 2015 v Banskej Bystrici dostupný na okvav.zms.sk) 

11:30 – 12:30  Aktuálne úlohy 

12:30 – 13:30 Obedná prestávka 

13:30 – 14:30  Aktuálne úlohy – pokračovanie rokovania 

14:30 – 16:30  Prehliadka múzea 

 

Streda 16. novembra 2016 
 
9:00 – 10:00  Zhodnotenie činnosti za rok 2016  

10:00 – 10:30 Diskusia 

10:30 – 12:00  Prezentácia vybraných vzdelávacích programov  

12:00  Ukončenie zasadania 

 

 

 

 

http://okvav.zms.sk/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/2015_Zapis_zasadnutie_OKVV_BB.pdf
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                        Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách 

prihlásenie:       vyplnením záväznej prihlášky na zasadnutie a poslaním na e-mail: 

sekcia.vzdelavacia@gmail.com 

najneskôr do  04.11. 2016 

 
náklady: cestovné, stravné, ubytovanie hradí členské múzeum ZMS, alebo 

účastník sám 

možnosti ubytovania:  

a) drahšie:   
 https://www.klar.sk/kontakt-2/ 

 
http://www.megaubytovanie.sk/city-hotel-steve?gclid=CNuroKSyos8CFesp0wodqdQEMQ 

 

b) lacnejší (nižšia trieda, turistická úroveň, ale prijateľný na 1 noc)  

http://www.penzioncestar.sk/ubytovanie;jsessionid=CDEDEDA7B8DB55D5733C2F91F15301D0 

 

Ako sa dostanete do múzea? 

MHD zo stanice č. 2, 8, 9, 10 alebo 11 a vystúpite na 2. zastávke 

(Garbiarska) - značenie na mapke červenou šípkou. Ešte pre orientáciu  - 

vľavo budete odbočovať na svetelnej križovatke. 

 

mailto:sekcia.vzdelavacia@gmail.com
https://www.klar.sk/kontakt-2/
http://www.megaubytovanie.sk/city-hotel-steve?gclid=CNuroKSyos8CFesp0wodqdQEMQ
http://www.penzioncestar.sk/ubytovanie;jsessionid=CDEDEDA7B8DB55D5733C2F91F15301D0
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Príloha: 

Aktuálne úlohy: 

a. testovanie Anthena + kreatívne nástroje pre MP  

b. Fond MP materiálov – dopĺňanie materiálov a zverejňovanie na webe 

c. Ako spolupracovať so školami – metodický materiál  

 (viď. zápis zo zasadnutia, odsek f)  

d. Návrhy na použitie finančných prostriedkov na rok 2016: 

 

J. Hanko: Propagačné materiály komisie – podľa posledného zasadnutia 

v BB (viď. zápis zo zasadnutia, odsek e) 

 

J. Hanko: vydanie seriálu Učíme sa v múzeu z časopisu Dobrá škola, 

ako samostatnú brožúru, ktorú by sme zadarmo porozdávali po školách 

na Slovensku... každé múzeum by dostalo pár kusov pre školy vo 

svojom okolí.... 

J. Hutťanová: materiál našej OK – krátky popis činnosti, zoznam múzeí, 

ktoré pracujú pod OK potom ponuku vybraných vzdelávacích 

programov členských múzeí v jednotnej štruktúre a rovnakom rozsahu. 

Ďalšie návrhy z pléna 

e. Návrhy na zefektívnenie fungovania komisie – podľa bodu v Stratégii 

rozvoja OKVAV (bod 2.4) a podľa úlohy z posledného zasadnutia (odsek 

g)  

 


