
NA SPOLOČNEJ CESTE II.
kolokvium a metodika pre komunikáciu 
a spoluprácu múzejných pracovníkov

Zväz múzeí na Slovensku
Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách 

19. september 2022
Kremnica

Sála reštaurácie Zlatý Sivoň

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 



Podujatie ako hlavný partner projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách 
pri ZMS

vás pozýva na kolokvium s názvom

Na spoločnej ceste II.
kolokvium a metodika 

pre komunikáciu a spoluprácu múzejných pracovníkov

dátum konania:

pondelok 19. septembra 2022

miesto konania:

Sála reštaurácie Zlatý Sivoň
Langsfeldova 693/3, 967 01 Kremnica

Cieľom kolokvia je podnietiť diskusiu, ktorá by otvorila 
tému komunikácie a spolupráce rôznych odborov 

v múzejnom prostredí z pohľadu múzejnej pedagogiky 
či múzejného pedagóga.

moderátor podujatia:

PhDr. Ľubica Majerová 

Svoje prihlášky zasielajte do 5. septembra
na adresu: okvav.zms@gmail.com. 

Počet účastníkov je obmedzený, preto prosíme 
potvrďte vašu účasť čo najskôr.



Program

10.30 - 11.00 / prezentácia účastníkov

11.00 - 11.30 / privítanie, otvorenie kolokvia, príhovory

11.30 - 13.15 / prvý blok

11.30 - 11.45
Mgr. Miroslava Pikus Žažová 
(lektorka/múzejná pedagogička, Malokarpatské múzeum v Pezinku)

Keď sa spolupráca podarí
Príspevok sa zaoberá spoluprácou medzi nielen odbornými zamestnancami múzea a múzejným pedagógom na pôde 
Malokarpatského múzea v Pezinku. Na medziodborovej spolupráci stojí a padá práca múzejného pedagóga. To, či je 
kooperácia úspešná, sa môže odraziť na výstupoch múzea akými sú výstavy, vzdelávacie programy alebo workshopy. 
Na konkrétnych príkladoch si ukážeme fungovanie v praxi. Aj vytvorenie zázemia pre múzejného pedagóga vedením 
múzea je veľmi podstatné a vtedy sa to môže prejaviť na kreativite, nápaditosti, eláne a tvorbe múzejného edukátora. 
V pracovnom kolektíve múzea by sa mala odraziť idea kolegiality, flexibility a lojálnosti. Kolektív si nevyberáme, ale 
vzťahy hlavne pracovné, treba budovať na základe ústretovosti.

11.45 - 12.00
Mgr. Juraj Kucharík 
(kurátor, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)

Múzejný pedagóg + . Príklad spolupráce v SNM-Historickom múzeu
V príspevku predstavíme spoluprácu múzejného pedagóga s internými pracovníkmi ako aj externými spolupracovníkmi 
v prostredí Slovenského národného múzea-Historického múzea. Zameriame sa predovšetkým na tvorbu výstavy, 
vzdelávacích programov a edície Interaktívna knižka, ktorá vzišla z prostredia múzea. Problematiku uvediem z pohľadu 
múzejného pedagóga, spolupracovníka marketingových aktivít a kurátora múzea, t. j. pozícii, v ktorých som v SNM-HM 
pôsobil a pôsobím. 

12.00 - 12.15
Mgr. Michaela Škodová 
(etnologička/kurátorka, Novohradské múzeum a galéria)

Výhody a nevýhody kumulovanej náplne práce etnológa/múzejného 
pedagóga
Príspevok bude pojednávať o problematike kumulatívnych funkcií v regionálnych múzeách, kde ešte stále nie je 
vytvorená samostatná pozícia pre školeného múzejného pedagóga, ktorého často suplujú odborní zamestnanci 
múzea. 
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12.15 - 12.30
Mgr. Alena Lenková - Mgr. Iveta Oravcová 
(Oddelenie ochrany prírody, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)

Múzejný pedagóg a odborní pracovníci v Slovenskom múzeu ochrany 
prírody a jaskyniarstva
Príspevok bude zameraný na to, ako spoločne fungujú - komunikujú, spolupracujú múzejní pedagógovia a odborní 
pracovníci v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

12.30 - 13.15
diskusia

13.15 - 14.15 / prestávka na občerstvenie

14.15 - 16.00 / druhý blok

14.15 - 14.30
PhDr. Martin Hrubala, PhD. 
(riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku)

Rozvoj múzejnej pedagogiky v Malokarpatskom múzeu v Pezinku
Práca so školským publikom patrí medzi nosné piliere našej aktivity smerom k verejnosti. Je veľmi dôležitá z viacerých 
hľadísk. Po desiatich rokoch systematickej činnosti v tejto oblasti dosahujeme pozitíva, na ktorých chceme stavať 
aj v budúcnosti.

14.30 - 14.45
Mgr. Vladimíra Luptáková 
(vedecký tajomník, kurátor, Stredoslovenské múzeum)

Textová báza v múzeu – od myšlienky k prezentácii. Spolupráca 
kurátorov a lektorov. 
Hlavným motívom príspevku je skúsenosť odborného a prezentačného oddelenia s tvorbou textovej bázy v múzeu 
v stálej expozícii Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome. Zhmotňovanie myšlienky a práca s textami má mať svoju 
metodickú postupnosť a jasné hranice. Pri realizácii expozície sa vyššie uvedené ukázalo ako kľúčové. Spolupráca 
oddelení je nevyhnutná, pretože kurátor vie, čo chce byť vypovedané a lektor vie, akým spôsobom prijíma informácie 
návštevník. 
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14.45 - 15.00
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
(vedúci Odborného oddelenia/kurátor, Múzeum mesta Bratislavy)

Partnerstvo alebo vzťah podriadenosti? Príklad Múzea mesta Bratislavy
Témou príspevku je vzájomná spolupráca pracovníkov odborného a programového oddelenia Múzea mesta Bratislavy 
pri kreovaní a realizácii odborných aktivít múzea: sprievodných podujatí k výstavám, odborných prednášok a diskusií, 
kurátorských a lektorských výkladov a komentovaných prehliadok. Skúsenosti za ostatného jeden a pol roka ukazuje, 
že konštruktívna spolupráca je obojstranne produktívna a možno ju považovať za základný predpoklad úspešného 
sprostredkovania výsledkov odborných múzejných činností publiku, t. j. odbornej i laickej verejnosti. Aký vklad má kurátor 
a aký je vklad múzejného pedagóga, resp. programového manažéra? Je striktne dané, kto je iniciátor a kto realizátor? 
Odpovede (aj) na tieto otázky hľadáme na príklade skúseností na príklade Múzea mesta Bratislavy.

15.00 - 15.15
Mgr. Daniel Bešina, PhD. 
(odborný asistent, Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Kybermuzeológia. Vzdialený sen alebo skutočnosť na dosah?
Digitálne technológie sú neoddeliteľnou súčasťou múzeí vo svete už niekoľko dekád. Dynamický rozvoj informačno - 
komunikačných technológií však neustále prináša nové inovatívne možnosti v múzejnej práci. Technologický vývoj 
podnietil aj diskusie na doplnenie kategórií v teoretickej a aplikovanej muzeológií a tým podnietil popredných svetových 
muzeológov k aplikovaniu termínu kybermuzeológia (cybermuseology). V podmienkach slovenského múzejníctva je 
tento pojem neznámy aj napriek tomu, že digitálne médiá sú v tomto segmente prítomné už dlhšiu dobu. Využitie kyber 
priestoru s digitálnymi technológiami nie je doposiaľ v našich podmienkach uspokojivé. Priaznivé možnosti, aké sa 
naskytajú v súčasnej dobe slovenskému múzejníctvu v oblasti digitálnych médií, neboli nikdy tak prístupné a 
aplikovateľné vo vedeckej a prezentačnej praxi. Napriek týmto priaznivým podmienkam využitia technológií dochádza 
v slovenskej múzejnej obci k názorovým konfrontáciám a slabej informačnej vzdelanosti, ktoré vedú k nedôslednému 
využívaniu technológií v múzejnej práci.

15.15 - 16.00
diskusia, záver

16.00 - 16.30 / prestávka na občerstvenie

16.30 - 17.30 / zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri ZMS
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