
Zápis zo zasadnutia 

Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku  

 27. - 28. november  2017,  SNM –  Hudobné múzeum, kaštieľ Dolná Krupá   

Hlavná ul. č. 572  

Program zasadnutia 

Pondelok 27.11.2017 

 10:00 – 11:00 Registrácia 

 11:00 – 11:15 Privítanie a otvorenie zasadnutia 

 11:15 – 12:15 Predstavenie ZMS a práce komisie hosťujúcim študentom FF UCM  
  v Trnave 

 12:15 – 13:00 Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy „ ... a nazvali ju Dobro®", pre     
  študentov a účastníkov zasadnutia 

 13:00 – 14:00 Obedná prestávka 

 14:00 – 15:30 Prehliadka exteriéru kaštieľa (park, umelá jaskyňa, ružová záhrada,  
  Pamätník Ludwiga van Beethovena) 

 15:30 – 18:45  Rokovanie komisie – úlohy od posledného rokovania, vyhodnotenie  
  stratégie za roky 2015 – 2017 

 19:00   Komorný koncert pre účastníkov rokovania, večera  

 

Utorok 28.11.2017 

 8:15 – 9:15 Prezentácia vzájomnej spolupráce firmy Apimed a Kaštieľa Dolná Krupá  
  pri organizovaní múzejných podujatí 

 9: 30 – 10:30  Vzdelávací program SNM – Hudobného múzea v Dolnej Krupej „Hudobné 
  nástroje v symfonickom orchestri“ (Mgr. Alena Krátka) 

 10:30 – 11:00 Powerpointová prezentácia vzdelávacieho programu SNM – Historického 
  múzea „Zmena je život a život bola zmena“ (Mgr. Juraj Kucharík) 

 11:00 – 13:30 Príprava novej stratégie na roky 2018 – 2020, príprava volebného  
  zasadania – jubilejné 10. výročie zasadania OKVAV  

 13:30   ukončenie rokovania a obed 

 

 

K bodu 3 (Predstavenie ZMS  a práce komisie) 

Predseda OKVAV Jaroslav Hanko oboznámil prítomných študentov a pedagógov s činnosťou ZMS 

a OKVAV.  

Mgr. Ivana Ladvenicová (riaditeľka ZŠ a MŠ Dolná Krupá) predstavila prítomným nové návrhy  

spolupráce s Kaštieľom Dolná Krupá a ZŠ.   

PhDr. Ľubica Majerová, Bc. Agáta Lešková (NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica), Mgr. Juraj 

Kucharík (SNM – Historické múzeum) prezentovali skúsenosti so zapájaním študentov do praxe v múzeu, 

ponúkli možnosti letných brigád,  predstavili expozície a vzdelávacie programy. 

Doc. Mariana Sirotová PhD. (vedúca katedry pedagogiky a histórie FF UCM v Trnave) navrhla komisii 

možnosť spolupráce pri rôznych projektoch. 

 



K bodu 7 (Úlohy od posledného rokovania, vyhodnotenie stratégie) 

 

Kolokvium 

J. Hanko informoval prítomných o grante, ktorý bol podaný na Fonde na podporu umenia až v decembri 

2016 a z toho dôvodu nebol spomenutý v poslednom zápise. Projekt „Na spoločnej ceste...“ bol 

podporený a následne zrealizovaný 3. júla 2017 v SNM – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade 

Modrý Kameň. Jednalo sa o kolokvium múzejných a školských pedagógov. Ústrednou témou 

moderovanej diskusie bolo hľadanie priesečníkov múzejného a školského vzdelávania, pomenovanie 

prekážok vo vzájomnej spolupráci a hľadanie ich riešení. Výstupom bude metodická publikácia a video 

záznam. Do konca roka je potrebné publikáciu vydať, vyúčtovať grant z FPU a zistiť na ZMS, akým 

spôsobom sa bude predávať. 

T: koniec decembra 2017 

Z: Hanko 

 

Manuál na spoluprácu múzeí zo školami  

Úloha splnená. Manuál bude výstupom z kolokvia „ Na spoločnej ceste“.  

 

Vydanie brožúry „Učíme sa v múzeu“  

Úloha splnená. OKVAV vydala tlačenú aj elektronickú verziu brožúry Učíme sa v múzeu. Seriál článkov, 

ktoré v priebehu celého roku 2016 vychádzali v časopise Dobrá škola. Brožúra bola distribuovaná do 

všetkých členských múzeí ZMS a je stále k dispozícii. V prípade záujmu ju na vyžiadanie zašleme. 

 

Vyhodnotenie Stratégie na roky 2015 – 2017 

Ciele vytýčené v Stratégii sa z väčšej časti podarilo naplniť, v zmysle vytýčených nástrojov. Prítomní 

členovia sa zhodli, že stretávanie sa na pôde členských múzeí  je postačujúce 1 x ročne. Na týchto 

stretnutiach bude priestor na prezentáciu vzdelávacích programov. Bude potrebné urobiť prieskum, 

v ktorých mesiacoch je uskutočnenie stretnutia vyhovujúce pre väčšinu členov.   

 

Ú: Zaslať všetkým členom výzvu na podávanie návrhov ideálnych termínov zasadnutí OKVAV: 

T: do konca roka 2017 

Z:  Ďurišová (rozoslanie výzvy)  

      Všetci (návrhy) 

 

Ú: Detailné vyhodnotenie stratégie v publikovateľnej podobe pripraviť do najbližšieho zasadnutia 

v Bratislave: 

T: do 26. februára 2018 

Z: Hanko, Ďurišová  

 

Fond MP materiálov 

V zmysle plnenia úloh stanovaných v Stratégii bol zrealizovaný archívny Fond MP materiálov. MP 

materiály poskytujú múzeá na základe licenčných zmlúv do SNM – Muzeologického kabinetu vo fyzickej 

podobe, alebo sú zverejnené v digitálnej forme na podstránke OKVAV. Doplnený fyzický archív je 

potrebné spracovať do digitálnej formy a doplniť na stránku. 

T: do konca volebného obdobia 

Z: Hanko 

 



Koncepčný materiál Štandardy múzejných odborných činností, ktoré zahŕňajú aj oblasť múzejnej 

pedagogiky sú momentálne v pripomienkovom konaní. J. Hanko bol spoluautorom tohto materiálu. 

 

Aktualizácia odkazov na vzdelávacie programy múzeí  

Taktiež je potrebné aktualizovať na podstránke OKVAV odkazy jednotlivých múzeí na svoje vzdelávacie 

programy. 

T: do konca roka 2017 

Z: Zuzana Kunšteková, Martina Kočí 

 

Grant z Fondu na podporu umenia na rok 2018 

Predseda OKVAV Jaroslav Hanko v zmysle žiadosti ZMS o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2018 podal 

návrh projektu na vytvorenie centrálneho portálu edukačných aktivít múzeí SR s možnosťami 

vyhľadávania vzdelávacích programov podľa filtrov. Tento návrh je potrebné dopracovať do podoby 

konkrétnej žiadosti na dotáciu. 

T: do 19. decembra 2017 

Z: Hanko 

 

Iné: 

OKVAV vyzýva svojich členov na: 

- Publikovanie v odbornom časopise Múzeum 

- Doplnenie metodík a terminológie, ktoré budú súčasťou podstránky OKVAV 

T: priebežne 

Z: všetci členovia 

 

 

Pokračovanie zasadnutia 

Utorok 28. 11. 2017 

 

K bodu 4 (Príprava novej stratégie a volebného stretnutia v roku 2018) 

 

Pri príležitosti jubilejného 10. výročia zasadania OKVAV sa prítomní uzniesli na nasledovnom: 

- Dátum konania zasadnutia je stanovený na 26. – 27. februára 2018 v Bratislave.  Je potrebné 

overiť ponuku bezplatného prenájmu Faustovej siene MMB na slávnostné zasadnutie. V prípade 

nemožnosti prenájmu týchto priestorov sa zasadnutie uskutoční v priestoroch SNM – Historického 

múzea.  

Z: Hanko 

- Pozvať zakladajúcich členov, bývalých predsedov a členov výborov OKVAV a riaditeľov všetkých 

členských múzeí.  

Z: Ďurišová 

- 1. deň: Oficiálny program: Slávnostné uvedenie knihy „Na spoločnej ceste“ do života, prezentácia 

10. ročnej činnosti komisie, vyhodnotenie plnenia Stratégie na r. 2015-2017, prezentácia 

Detského ateliéru a projektu Oživené učebnice v hosťujúcom Múzeu mesta Bratislava. 

- 2. deň zasadanie členov OKVAV s voľbou nového výboru na roky 2018-2020. 

- Nakoľko na voľbách je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov, pred volebným 

zasadnutím sa bude aktualizovať zoznam členov. (Podľa stanov, členovia, ktorí sa neospravedlnili 

a 2 x nezúčastnili zasadnutí budú vyradení). 

Z: Ďurišová 



 

 

Rámcové úlohy, ktoré bude riešiť nový výbor: 

- Príprava novej Stratégie na roky 2018-2020, ktorej úlohy budú vyplývať zo záverov kolokvia. 

Návrhy do budúcej stratégie: raz za dva roky zahraničná exkurzia, exkurzie do vybraných 

slovenských múzeí podľa regiónov (západné, stredné, východné Slovensko), frekvencia 

usporiadania kolokvia 1 x za volebné obdobie) 

- Pozývať  na zasadnutia komisie pedagógov z regiónu hosťujúceho múzea. 

- Na zasadnutiach komisie bude venovaný priestor pre prezentáciu aktuálnych vzdelávacích 

projektov, príkladov dobrej praxe, reportov zo zahraničných návštev múzeí, a pod. Časový priestor 

aj množstvo prezentácií budú limitované a ich rozsah bude v kompetencii aktuálneho výboru 

OKVAV. 

- Aktivizácia členov komisie. Bolo navrhnuté vypracovať novú prihlášku, v ktorej budú uvedené 

možnosti, ktoré ponúka budúci člen pri práci v komisii (napr. grafické zručnosti, skúsenosti pri 

spracovaní grantov, administrácia web stránky a pod.) J. Hutťanová ponúkla v rámci aktivizácie 

nových členov možnosť osloviť frekventantov kurzu Múzejná pedagogika. 

- Na VZ ZMS prezentovať plán činností na r. 2018 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 7. 12. 2017 

 

 

Zapísala: 

Mgr. J. Ďurišová  ................................................................ 

 

 

Overil: 

PhDr. J. Hanko ................................................................ 


