
Zápis zo zasadnutia 

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

 26. - 27. február 2018 

Múzeum mesta Bratislavy a SNM – Historické múzeum, Bratislava 

 

Program zasadnutia 

 

26. februára 2018 

Múzeum mesta Bratislavy 

 

12:00 – 13:00 Registrácia  

13:00 Pozdravy a privítania:  Peter Hyross (riaditeľ MMB) , Daniel Hupko (podpredseda ZMS), Beáta 

Husová (zakladajúca členka), Marcela Kvetková (prvá predsedníčka), Jaroslav Hanko (súčasný 

predseda) 

13:10  Ľubica Majerová (NBS Múzeum mincí a medailí, Kremnica)  „10 rokov činnosti OKVAV“ 

prezentácia  prvých siedmych rokov činnosti komisie 

13:30 Jaroslav Hanko (SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň)   „Čo sa 

nám podarilo a čo nie?“ - sumarizácia a vyhodnotenie plnenia úloh vytýčených v stratégii 

činnosti OKVAV na roky 2015 – 2017  

13:50  Agáta Lešková (NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica)  zhodnotenie kolokvia s názvom 

„Na spoločnej ceste“, ktoré sa uskutočnilo na Modrom Kameni v lete 2017 a uvedenie 

rovnomennej publikácie - metodiky pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými 

pedagógmi do života.   

14:30 Beáta Husová (Múzeum Mesta Bratislavy) „150 rokov myslíme na budúcnosť“  predstavenie 

múzea, prehľad špeciálnych expozícií 10 múzeí a aktivít súvisiacich so 150. výročím založenia 

MMB  

14:50   Beáta Husová, Martina Pavlikánová (Múzeum mesta Bratislavy) - prezentácia projektu 

„Oživené učebnice“ a nového Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť 

16:00  Prehliadka expozícií a ukážky vzdelávacích programov MMB v Starej radnici a v Apponyiho 

paláci.  

 

 



27. februára 2018 

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave 

8:00 – 8:30 – registrácia (prítomní podľa prezenčnej listiny) 

8:30 – 10:00 – voľby predsedu a členov výboru OKVAV pri ZMS, úlohy na ďalšie obdobie 

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

 

 

Výsledky volieb:  

Prítomných bolo 17 z 28 členov OKVAV 

Nový výbor na roky 2018 – 2020, bude pracovať v zložení: 

Predseda: 

 Jaroslav Hanko (SNM – MBKH, Hrad Modrý Kameň), 17 hlasov 

Tajomníčka: 

 Jarmila Ďurišová (Poštové múzeum, Banská Bystrica), 17 hlasov 

Členovia výboru: 

 Juraj Kucharík (SNM – Historické múzeum, Bratislava), 16 hlasov 

 Zuzana Kunšteková (Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava), 14 hlasov 

 Vanda Kráľovičová (Malokarpatské múzeum, Pezinok), 13 hlasov 

 Stanislava Šikulová (SNM – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava), 12 hlasov 

 Agáta Lešková (NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica), 10 hlasov 

Náhradníci: 

(v tomto poradí sa stávajú členmi výboru v prípade vypadnutia vyššie menovaných členov): 

 Ivana Mináriková (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica), 8 hlasov 

 Miroslava Žažová (Malokarpatské múzeum, Pezinok), 8 hlasov 

 Alena Krátka (SNM – Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá), 5 hlasov 

 

Úlohy na najbližšie obdobie: 

1. Vypracovanie novej stratégie činnosti OKVAV na roky 2018 -2020: 

Z: J. Hanko (spolupráca: J. Kucharík, J. Ďurišová) 

 



2. Aktualizácia organizačného a rokovacieho poriadku OKVAV (úprava frekvencie stretnutí, 

počtu členov výboru, a pod.) 

Z:  J. Hanko, J. Ďurišová  

 

3. Spracovanie nových prírastkov do Fondu MP materiálov (spísanie základných údajov 

o jednotlivých materiáloch + odovzdanie do Muzeologického kabinetu SNM) 

Z: J. Kucharík 

T:  1. polrok 2018 

 

4. Distribúcia publikácie „Na spoločnej ceste“ :  publikácie sú v Poštovom múzeu. Zatiaľ boli 

publikácie odovzdané:  do Múzea SNP, na predstavenstvo ZMS,  SNM  Múzeum kultúry 

Rómov na Slovensku, SNM – Múzeum židovskej kultúry 

 Kontaktovať  MP centrá, Štátny pedagogický ústav 

Z: J. Hanko 

 Členom OKVaV poslať publikácie v počtoch, ktoré si nahlásia mailom 

Z: J. Ďurišová (mail + distribúcia)  

    Všetci členovia (nahlásiť požadovaný počet publikácií) 

 Ďalšie budú distribuované na Festival múzeí, katedry muzeológie a pod. 

Z: J. Hanko, J. Ďurišová 

 

5. OKVaV získala grant z Fondu na podporu umenia 2018 na projekt  „Centrálny portál 

edukačných aktivít múzeí SR“. Členovia majú možnosť spolupracovať na realizácii projektu. 

Záujem je vítaný. Zatiaľ sa prihlásila Vanda Kráľovičová. 

 

6. Pretrváva záujem o zorganizovanie exkurzií do zahraničných múzeí s cieľom získavania 

inšpirácií  pri tvorbe MP programov. 

Financovanie je možné z grantov, ktoré je však potrebné aktívne vyhľadať , na túto úlohu sa 

nikto neprihlásil. 

 

7. Ďalšie zasadnutia OKVaV  

Záujem o poskytnutie priestorov a spoluprácu ponúkli: 

 Kaštieľ Dolná Krupá (po rekonštrukcii o cca 2 roky) 

 Vlastivedné  múzeum v Galante 

 NBS Múzeum mincí a medailí (na väčšie podujatie napr. ďalšie kolokvium. Témou 

by mohla byť „Na spoločnej ceste II. - spolupráca odborných pracovníkov múzeí s 

múzejnými pedagógmi“. 

 

V Banskej Bystrici dňa 15.03.2018 

 

Zapísala: Mgr. Jarmila Ďurišová    ...................................................... 

 

Overil: PhDr. Jaroslav Hanko    ...................................................... 

 

 

 


