
Zápis zo zasadnutia 
 

Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri Zväze múzeí Slovenska 

 

29. november 2021, ZOOM online 

 

Program zasadnutia:  

1. Schválenie plánu činnosti komisie na obdobie 2021 – 2023  

2. Jednotlivé body plánu činnosti 

3. Informácie o žiadosti o grant FPU na rok 2022 (kolokvium Na spoločnej ceste II)  

4. Správa portálu MUZPED a pripomienky k fungovaniu  

5. Diskusia, rôzne 

 

 

K bodu 1. (Schválenie plánu činnosti komisie na obdobie 2021-2023) 

 

- Členom OKVaV bol v septembri tohto roku rozposlaný návrh na podobu plánu činnosti OKVaV 

pre obdobie 2021 – 2023, ktorú pripomienkoval na viacerých online konzultáciách výbor 

komisie (V. Kráľovičová, Z. Kunšteková, E. Lindisová, I. Žačoková). Prišlo niekoľko námetov, 

ktoré boli zapracované. Finálna podoba plánu na ďalšie obdobie bola počas online zasadnutia 

predstavená plénu komisie a predbežne schválená. Členovia komisie by si mali záverečne 

prejsť plán činnosti komisie, ktorý predsedníčka V. Kráľovičová opätovne rozpošle a prihlásiť 

sa k jednotlivým bodom návrhu, aby úlohy, ktoré má komisia napĺňať, neostali na pleciach 

dvoch/troch ľudí. 

Následne sa plnenie plánu bude priebežne vyhodnocovať. 

Úloha: Oficiálne schválenie plánu členmi komisie 

Termín: január 2022 

Zodpovedný: Kráľovičová V. 

Spoluzodpovedný: výbor OKVaV 

 

K bodu 2. (Jednotlivé body plánu činnosti)  

 

Súčasťou plánu činnosti OKVaV na roky 2021 – 2023 je: 

 Séria článkov v digitálnej podobe o období pandémie v praxi múzejnej pedagogiky 

Články by vychádzali v elektronickej podobe, vo forme rozhovorov s členmi komisie na webe 

OKVaV ako blog. Priebežne by sa uverejňovali poznatky práce a fungovania múzejných 

pedagógov počas obdobia pandémie (zatvorenie múzeí, tvorba programov v online priestore, 

komunikácia s pedagógmi a pod.), ktoré by zasielali členovia komisie. 

Úloha: Osloviť členov komisie 

Termín: Do konca februára 2022 

Zodpovedný: Kráľovičová V., členovia komisie (konkrétni členovia doplnení po dohode) 

 

 Organizácia exkurzie 

V prípade zlepšenia pandemickej situácie, stále počítame s organizáciou exkurzie v prezenčnej 

forme do vytipovaného múzea na Slovensku, v Česku, prípadne v ďalších krajinách. 

Termín: Ostáva otvorený, bude sa prispôsobovať situácii 

Zodpovedný: výbor OKVAV 



 Tematické online zasadnutie komisie „Ako pracujú múzejní pedagógovia“  

V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá by znemožnila prezenčné 

stretnutie, bude online zasadnutie na jar zorganizované v online priestore. Súčasťou 

zasadnutia bude seminár s niekoľkými vybranými príspevkami, ktorých autormi budú členovia 

komisie. Príspevky seminára sa budú venovať posledným zrealizovaným aktivitám členov vo 

svojich múzeách. Cieľom je navzájom sa inšpirovať, zostať v kontakte a predstaviť ostatným 

členom, ako sa pracuje počas výnimočnej situácie, ktorá výrazne ovplyvnila prácu s 

verejnosťou v múzeách. 

Úloha: Prezentácia práce členov komisie – múzejných pedagógov cez platformu ZOOM 

Termín: Zasielanie podkladov a ich príprava – do konca marca 2022 , realizácia online 

stretnutia – apríl 2022 

Zodpovedný: výbor OKVAV, členovia komisie (konkrétni členovia doplnení po dohode) 

 

 Aktívnejšia práca s webom http://okvav.zms.sk/ a facebookom komisie 

Web spravuje V. Kráľovičová (prevzala agendu o J. Hanka). Čo sa týka facebookového konta, 

navrhujeme, aby ho spravoval jeden, prípadne dvaja ľudia – členovia komisie, ktorým by sa 

zasielali námety na uverejnenie zaujímavých informácií. Zároveň by boli administrátormi 

a editormi FB stránky. 

Úloha: Určiť dvoch poverených členov na spravovanie FB stránky komisie, zintenzívnenie 

frekvencie príspevkov 

Termín: Do konca januára 2022 

Zodpovedný: Kráľovičová V., členovia komisie (konkrétni členovia doplnení po dohode) 

 

 Propagácia komisie a práce múzejných pedagógov prostredníctvom článkov 

Stále cítime ako potrebné prácu múzejných pedagógov a komisiu viac propagovať formou 

článkov do odborných periodík (Múzeum, Pamiatky a múzeá), webových, učiteľských portálov 

a pod. 

Úloha: Aktívnejšia publikačná činnosť o múzejnej pedagogike 

Termín: priebežne 

Zodpovedný: členovia komisie 

 

 Fond múzejno-vzdelávacích materiálov 

Členovia komisie môžu zasielať svoje materiály spolu s licenčnou zmluvou, aby sa fond naďalej 

rozvíjal. Môžu tak spraviť vo fyzickej aj digitálnej forme. V Muzeologickom kabinete je nová 

pracovníčka - p. Kaža, ktorá by zber materiálov vo fyzickej forme mala mať na starosti. Je 

potrebné sa na ňu nakontaktovať a dohodnúť. V. Kráľovičová rozpošle aktuálnu informáciu 

mailom členom komisie. 

Úloha: Kontaktovať sa so zástupcom Muzeologického kabinetu SNM, určiť frekvenciu 

odovzdávania materiálov. 

Termín: priebežne 

Zodpovedný: Kráľovičová V. 

 

 Nadviazanie spolupráce OKVaV so vzdelávacími inštitúciami 

Naďalej platí, že komisia by mala mať úzku spoluprácu s Metodicko-pedagogickým centrom, 

školami, univerzitami, príp. školských inštitúcií či ministerstvom.  

Termín: priebežne 

Zodpovedný: členovia komisie (konkrétny člen doplnený po dohode) 

 

http://okvav.zms.sk/


K bodu 3. (Informácie o žiadosti o grant FPU - Kolokvium Na spoločnej ceste II.) 

 

Cez FPU bola koncom novembra podaná upravená a predsedníčkou ZMS F. Marcinovou 

schválená žiadosť o grant na kolokvium Na spoločnej ceste II. (V. Kráľovičová a Z. Kunšteková). 

Plánované kolokvium by bolo voľným pokračovaním podujatia, ktoré sa v roku 2017 

uskutočnilo v SNM - Múzeu bábkarských kultúr na hrade Modrý Kameň. Realizácia kolokvia, 

a zároveň zasadnutia členov komisie, by v prípade priaznivej pandemickej situácie prebiehala 

prezenčne v Kremnici v NBS – Múzeu mincí a medailí, v treťom septembrovom týždni roku 

2022. Témou kolokvia by bola spolupráca múzejných pedagógov s ďalšími odbornými 

profesiami v múzeách. 

Najbližšou úlohou, v prípade, že grant bude FPU schválený, bude osloviť účastníkov kolokvia – 

gen. riaditeľa SNM, zástupcu oddelenia Múzejnej komunikácie, zástupcov z radov riaditeľov 

múzeí, múzejných pedagógov... a sfinalizovať harmonogram programu. 

Úloha: Osloviť účastníkov kolokvia 

Termín: Do konca marca 2022  

Zodpovedný: Kráľovičová V. 

Spoluzodpovedný: výbor OKVaV, Majerová Ľ. 

 

K bodu 4. (Správa portálu MUZPED a pripomienky k fungovaniu) 

 

Portál MUZPED je funkčný, a teda stále prístupný členom komisie – múzejným pedagógom na 

propagovanie svojich vzdelávacích aktivít v ďalej platforme ako ponuka pre učiteľov. A tento 

portál je prínosné stále propagovať - primárne učiteľom – informácia do mailu pri rozposielaní 

o ponuke vlastných vzdelávacích programov. 

Úloha: Pozrieť si, či je nastavenie (napr. filtrovania) praktické, aké úpravy by sa na stránke 

mohli spraviť tak, aby bol užívateľsky jednoduchší. Skontrolovať zoznam zapojených múzeí 

a aktualizácia ich kontaktných údajov. 

Termín: do konca marca 2022 

Zodpovedný: členovia komisie (konkrétny člen doplnený po dohode) 

 

 

K bodu 5 (Rôzne / diskusia): 

 

V. Kráľovičová informovala členov, že predsedníctvo zakúpilo licenciu pre platformu ZOOM, 

prostredníctvom ktorej môžu prebiehať online rokovania komisií už bez časového obmedzenia.  

 

22. novembra 2021 sa V. Kráľovičová zúčastnila 31. valného zhromaždenia ZMS, pri príležitosti 

ktorého je k dispozícii na webe www.zms.sk k nahliadnutiu Správa o činnosti Odbornej komisie 

pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS za roky 2020-2021. 

 

Naďalej môžeme pokračovať v online zasadaní, v priebehu ktorého je možné aj schvaľovať 

jednotlivé body a môžu prebiehať voľby, čo sa počíta ako relevantná forma. Vznikla idea 

v rámci frekvencie zasadaní a to 1x ročne prezenčne a 1 – 2x ročne online formou. Zefektívni 

to prácu komisie, kedy si rôzne body, ktoré potrebujú prejsť hlasovaním a schválením vieme 

vyriešiť v online priestore. Ostáva tak viac priestoru na prezenčné stretnutia, ktoré môžu byť 

viac interaktívne. 

 

http://www.zms.sk/


V. Kráľovičová informovala, že pre komisiu musel byť zriadený nový mail, kvôli novým 

pravidlám ochrany užívateľov zo strany googlu; okvav.zms@gmail.com. 

 

V. Kráľovičová sa 23. septembra 2021 aktívne zúčastnila na podujatí Múzeá spájajú II., ktoré 

organizovalo HM SNM na Bratislavskom hrade, kde informovala o práci OKVaV. 

 

Z. Kunšteková sa zúčastnila online seminára Debata v múzeách. Bude informovať o priebehu 

a poskytne materiály, ktoré poskytnuté účastníkom ako inšpirácia pre členov komisie. 

 

 

V Bratislave, dňa 13.12. 2021 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Z. Kunšteková       

 

 

Overila: 

Mgr. V. Kráľovičová, PhD.      

 

 

  

 

 

 

mailto:okvav.zms@gmail.com

