
Zápis zo zasadnutia OKVAV 
v Múzeu holokaustu v Seredi 
Kasárenská ulica 1005, Sereď 

18. marca 2019 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 21 účastníkov 
 

Ospravedlnená účasť členov OKVaV: Miroslava Žažová, Vanda Kráľovičová, Elena Lindisová, 
Katarína Busová (materská dovolenka), Juraj Kucharík, Adriana Daneková, Agáta Lešková 
 
9:00 – 10:00  Registrácia účastníkov  
10:00 – 10:15  Otvorenie a privítanie: vedúci múzea PhDr. Martin Korčok, PhD. 
10:15 – 11: 00  Prezentácia neziskovej organizácie EDULAB - centrum moderných  
   vzdelávacích technológií Ján Machaj, Eva Kotláriková. 
 –  predstavenie projektu Fenomény sveta – zážitkové učenie, formou expedície 
Rozpracovaný projekt Fenomény Slovenska. Využíva zdigitalizované zbierkové predmety z múzeí. 
Ponuka na spoluprácu a pripomienkovanie projektu po jeho ukončení. 
 
11:00 – 13:00   Kontrola plnenia úloh z predošlého zasadania  
 
1. Vypracovanie  Stratégie rozvoja Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie: úloha splnená 
 
Predseda komisie Jaroslav Hanko zoznámil účastníkov návrhom Stratégie. Po diskusii sa členovia 
dohodli na nasledovných úpravách znenia Stratégie.  

- Zrušenie úlohy: Napĺňať sekciu „metodiky“ a „terminológia“ na webe OKVAV, nakoľko  táto 
úloha nebola dlhodobo riešená. 

- Úprava cieľa:  Reflektovanie aktuálnych problémov v spoločnosti  
Nakoľko nebolo jasné, akým konkrétnym spôsobom by Komisia tento cieľ napĺňala, 
(návrhy: S. Šikulová: Oslovenie riaditeľov múzeí, Z. Kunšteková: Program, ktorý by 
garantovala Komisia a ponúkal sa múzeám) rozhodlo sa o úprave znenia na: Komisia bude 
podporovať reflektovanie aktuálnych problémov v spoločnosti (rasová diskriminácia, šikana 
v škole, rastúci extrémizmus, preberanie informácii (najmä z internetu) bez kritického 
pohľadu a i. pri vzdelávacích programoch a vo výstavnej činnosti  

- Doplnenie nového cieľa: Užšia spolupráca s účastníkmi akreditovaného kurzu Múzejnej 
pedagogiky a medzinárodná spolupráca s Metodickým centrom múzejnej pedagogiky 
v Brne.  

Takto upravená stratégia bola členmi OKVaV schválená. 
 
2. Nový Organizačný a rokovací poriadok: úloha splnená 
 
Znenie navrhovaného Organizačného a rokovacieho poriadku bolo upravené na základe 
predchádzajúcich rokovaní (úprava počtu členov výboru a frekvencii stretnutí, rozšírenie možnosti 
členstva v komisii aj pre nečlenov ZMS a iných odborných inštitúcií...) a zosúladené podľa Stanov 
ZMS.  

- Pripomienka zapracovania do Čl. 3 Poslanie a základné úlohy komisie: „Snaha začleniť 
múzejných pedagógov do katalógu pracovných pozícií v múzeách“ nebola prijatá, nakoľko 
na najbližšom Valnom zhromaždení budú predstavené ŠTANDARDY ODBORNÝCH 
MÚZEJNÝCH ČINNOSTÍ NA SLOVENSKU, kde je definovaná aj pozícia múzejný pedagóg. 
Štandardy budú ďalej zaslané na Ministerstvo kultúry.  



- V navrhovanom Čl. 4 Členstvo v komisii, nebol akceptovaný navrhovaný bod. 3b) „Členstvo 
v Komisii zaniká v prípade pasívneho členstva v Komisii.“   

So zapracovanými úpravami podľa návrhov z pléna sa nový Organizačný a rokovací poriadok 
predloží na schválenie Predstavenstvu ZMS, ktoré preskúma jeho súlad so Stanovami a ostatnými 
vnútornými prepismi ZMS a podľa výsledku a po podpise predsedu ZMS nadobudne účinnosť. 
Aby nebolo v zmysle nového Organizačného a rokovacieho poriadku potrebné súčasných aktívnych 
členov výboru požiadať dvoch o ukončenie členstva, na proces  schválenia sa predloží až pred 
novými voľbami do výboru. 
 
3. Distribúcia publikácie „Na spoločnej ceste“: úloha splnená 
 
Od februára bola distribuovaná po múzeách publikácia, ktorá vzišla z rovnomenného projektu 
OKVAV realizovaného v roku 2017. Rovnako je publikácia prístupná na webe okvav.zms.sk. 
 
4. Projekt „Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR“: úloha splnená 
 
Jaroslav Hanko informoval prítomných o realizácii projektu MuzPed - Centrálny portál edukačných 
aktivít múzeí SR. Portál je určený najmä pre učiteľov, na uľahčenie prístupu k ponuke múzeí s 
výberom podľa rôznych filtrov, ale taktiež ide o archív vzdelávacích aktivít múzeí SR. Vysvetlil 
možnosti získania prístupu do redakčného rozhrania (pridania vlastného vzdelávacieho programu, 
výstavy, informácií o múzeu atď.) Súčasťou projektu bolo vytvorenie propagačných materiálov 
(kalendáriky a pravítka), ktoré boli distribuované na základe požiadania.  Aktuálne je v databáze 81 
vzdelávacích programov a 41 prispievateľov (múzejných pedagógov). Portál je prístupný na adrese 
http://muzped.zms.sk  
 
V zmysle napĺňania Stratégie vyplynul Plán činnosti na rok 2019: 
 
Advokácia výchovno – vzdelávacej činnosti múzeí:  
 
1. Aktívna účasť na konferencii „Vzdelávanie 3. veku“ 
Medzinárodná konferencia organizovaná pod záštitou primátora Bratislavy "Vzdelávanie 3. veku - 
príležitosť pre spoločnosť" (Od profesijného k záujmovému vzdelávaniu seniorov) sa konala 21. 3. 
2019. Konferencia bola rozdelená na odbornú časť a následne sa konali tri workshopy. Zúčastnili sa 
jej dve členky OKVAV v zastúpení ich domovských múzeí. Ľubica Majerová z NBS - Múzea mincí a 
medailí v Kremnici vystúpila vo workshope „Vzdelávanie seniorov a jeho podoby“ s príspevkom 
"Dimenzia múzeí pre celoživotné vzdelávanie". V ňom predstavila možnosti, ktoré ponúkajú múzeá 
pre prácu so seniormi s využitím všetkých metód a foriem múzejnej pedagogiky. Hovorila o 
aktivitách seniorov v niekoľkých múzeách na Slovensku, ale aj všeobecne o význame múzeí, ich 
združení v ZMS a o činnosti OKVAV. Príspevok sa stal inšpiráciou pre ďalších účastníkov 
konferencie, ktorí sa zaoberajú možnosťami vzdelávania seniorov.  
 
2. Spolupráca na dotazníkovom prieskume „Vzdelávanie dospelých“  
Mimovládna organizácia AINova, zaoberajúca sa vzdelávaním dospelých, oslovila ZMS s prosbou o 
pomoc pri zabezpečovaní dotazníkového prieskumu, ktorý mapoval vzdelávanie dospelých v 
múzeách na celom území Slovenska. OKVAV rozposielala tento dotazník po múzeách SR. 14. marca 
sa uskutočnil seminár o vzdelávaní dospelých vo Sv. Jure, kde sme boli pozvaní, avšak kvôli 
pracovnej vyťaženosti sa ho nemohol zúčastniť zástupca OKVAV. Výsledky výskumu nám budú 
zaslané dodatočne.  
 
  



Rozširovanie Fondu MP materiálov:  
Druhá časť fondu (približne 30 titulov a tlačovín) prebieha scanovaním a evidovaním. Predpokladá 
sa jeho odovzdanie do Muzeologického kabinetu v priebehu leta 2019. Scanovanie vykonáva Juraj 
Kucharík. Na evidenciu sa po nezáujme z radov členov Komisie prihlásila z pléna A. Jamrichová 
 
Kolokvium o spolupráci múzejných pracovníkov: 
V nadväznosti na predošlé kolokvium zorganizuje OKVAV pokračovanie podujatia s názvom „Na 
spoločnej ceste 2“. Jeho cieľom bude zlepšenie spolupráce medzi múzejnými pedagógmi a 
ostatnými pracovníkmi v múzeách. V mesiaci december bude vypracovaný grant na usporiadanie 
kolokvia.  
Z: Jaroslav Hanko 
 
Publikovanie:  
Článok o Centrálnom portáli edukačných aktivít múzeí SR  
Z:  Zuzana Kunšteková 
 
13:00 – 14:00 Obedná prestávka 
14:00 – 16:00  Prehliadka múzea: Mgr. Matej Beránek, PhD, PhDr. Stanislava Šikulová 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 11.04.2019 
 
Zapísala: Mgr. Jarmila Ďurišová – tajomníčka  
 
Overil: PhDr. Jaroslav Hanko - predseda 
 


