
                              

 
 

                               
 
 
 
 

 
 

Srdečne Vás pozývame na 

Jubilejné zasadnutie  
Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS, 

ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia prvého zasadnutia 
a zároveň voľby predsedníctva a výboru komisie na roky 2018 – 2020. 

 

 
Podujatie sa uskutoční v dňoch 

26. – 27. februára 2018 
 

na pôde  
 
 

Múzea mesta Bratislava  

a 

Slovenského národného múzea – Historického múzea v 
Bratislave 

 

 

 

 

 

Vašu účasť prosím potvrďte v priloženej návratke na adresu 

sekcia.vzdelavacia@gmail.com najneskôr do 17. Februára 2018 

mailto:sekcia.vzdelavacia@gmail.com


                              

 
 

 

PROGRAM: 

 

26. februára 2018  

Múzeum mesta Bratislava – Stará Radnica 

(Faustova sieň a Detský ateliér Múzeum má budúcnosť ) 

 

13:00   Privítania a pozdravy 

13:10  „10 rokov činnosti OKVAV“ (Ľubica Majerová) 

13:30 „Čo sa nám podarilo a čo nie?“ Vyhodnotenie stratégie činnosti OKVAV na 
roky 2015 – 2017 (Jaroslav Hanko) 

13:50  „Na spoločnej ceste“ – metodika pre komunikáciu medzi múzejnými 
a školskými pedagógmi – uvedenie publikácie do života (Agáta Lešková) 

14:10  Prestávka na kávu 

14:30 „150 rokov myslíme na budúcnosť“ – výročie múzea a prehľad špeciálnych 
expozícií 10 múzeí (Beáta Husová) 

14:50 „Oživené učebnice“ a prezentácia Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť 
(Beáta Husová, Martina Pavlikánová) 

16:00 – 18:00 Prehliadka expozícií a vzdelávacích programov MMB v Starej radnici 
a v Apponyiho paláci.  

 

27. februára 2018  

SNM - Historické múzeum Bratislavský hrad 

(Múzejný obchod - lapidárium) 

do 8:30  Registrácia 

8:30 Voľby predsedu a členov výboru OKVAV pri ZMS 

9:45 Prestávka 

10:00 – 13:00  Prehliadka výstav a vzdelávacích programov SNM – Historického múzea 

 (Jana Hutťanová, Juraj Kucharík) 

 - „Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha“ - hmatová línia pre 
nevidiacich 

 - „Kelti z Bratislavy“ - vzdelávací program pre školy 

 - „Dejiny Slovenska - Putovanie dejinami 1“ 

 - projekt „100 rokov Československa v našej škole“ 



                              

 
 

NÁVRATKA 

Týmto sa záväzne prihlasujem na jubilejné zasadnutie 

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

 ktoré sa bude konať 26. – 27. februára 2018 

na pôde Múzea mesta Bratislava  

a 

Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave 

 

Meno a priezvisko:   

Múzeum:  

Aktuálny kontakt -  tel. a e-mail:  

Som členom OK:        áno / nie 

 

 

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

 

mailto:sekcia.vzdelavacia@gmail.com

