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ÚVOD
 Múzeum Slovenského národného povstania v  Banskej Bystrici v  spolu-
práci s Odbornou komisiou  pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu mú-
zeí na Slovensku a Slovenským národným múzeom pripravilo a zrealizovalo 
v dňoch 27.11.2013 – 29.11.2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu Múzeum 
ako forma edukácie v spoločnosti. Išlo o prestížnu medzinárodnú konferen-
ciu, ktorá reflektovala nielen na novodobé trendy, formy, metodiku a spôsoby 
edukácie v  oblasti múzejnej pedagogiky, ale súčasne prezentovala i  výsledky 
celoslovenského projektu Múzeá tretej generácie (M3G). Obsah medzinárod-
nej konferencie tvorili tematické okruhy ako Záujmové vzdelávanie v múzeu 
(metodika, formy a spôsoby, pohľad odbornej verejnosti na vzdelávaciu činnosť 
v  múzeách), Múzeum ako vzdelávacia inštitúcia (múzeum a  škola, dejepis 
v múzeu, M3G projekty pre školy), Múzeum pre komunitu (komunitné projek-
ty, špecifikácia práce s  rôznymi cieľovými skupinami – seniori, handicapovaní 
ľudia, marginalizované skupiny) a Stratégia vzdelávacej činnosti v  múzeu 
(projekty M3G). Odborným garantom prestížnej medzinárodnej konferencie sa 
stala PhDr. Alexandra Brabcová a záštitu nad pripravovaným podujatím prevzal 
Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.
 Medzinárodnej konferencie sa zúčastnili zástupcovia štyroch európskych 
krajín (Slovenská republika, Poľsko, Česká republika, Rakúsko) a v priebehu troch 
dní odznelo 32 príspevkov. Pozvanie na medzinárodné podujatie prijal i zástupca 
Ministerstva kultúry Českej republiky Michal Janiš.
Po slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie a  príhovoroch čestných 
hostí nasledoval tematický blok venovaný problematike Záujmového vzdelá-
vania v múzeu. Prezentované  príspevky reflektovali na požiadavky spoločnos-
ti v  kontexte celoživotného vzdelávania, na špecifiká záujmového vzdelávania 
(metódy, ciele, formy, postupy a spôsoby), záujmové vzdelávanie ako voľnočaso-
vú aktivitu a neformálnu edukáciu dospelých i seniorov v múzeách (individuálny 
prístup, tvorba vzdelávacích aktivít „na mieru“ cieľovej skupiny). V popoludňaj-
ších hodinách odzneli príspevky zamerané na stratégiu rozvoja múzejnej peda-
gogiky v jednotlivých múzeách.
Druhý konferenčný deň sme tematicky zamerali na oblasť Vzdelávania v mú-
zeu alebo Múzea ako vzdelávacej inštitúcie. Príspevky mapovali úlohu múzeí 
v školskom edukačnom systéme, vzdelávanie pedagógov v múzeu, rezort škol-
stva a jeho vzťah k múzeám, spoluprácu múzeí a vysokých škôl i tvorbu vzdeláva-
cích programov ako súčasť učebných osnov (dlhodobé a krátkodobé vzdelávacie 
projekty pre materské, základné a stredné školy, projekty v oblasti histórie, výuč-
by dejepisu a regionalistiky). Náročný deň vystriedalo vo večerných hodinách ne-
formálne spoločenské stretnutie s kultúrnym programom. V priestoroch kinosály 
Múzea SNP vystúpili seniori z Denného centra Lipa s predstavením pod názvom 
Pämatám si... (literárno-hudobné pásmo vzniklo ako výsledok spoločného pro-
jektu Múzea SNP, Denného centra Lipa a  Fakulty dramatický umení Akadémie 
umení v Banskej Bystrici).
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 Záverečný deň prestížnej medzinárodnej konferencie ukončil tematický 
blok Múzeum pre komunitu. Obsahovo reflektoval na špecifikáciu práce múzeí 
s  rôznymi cieľovými skupinami (seniori, handicapovaní ľudia, marginalizované 
skupiny) a na tvorbu komunitných projektov v jednotlivých múzeách.
 Obsahová náročnosť, odbornosť, ale i  príjemná atmosféra prestížnej me-
dzinárodnej konferencie dala mnohým múzeám impulz a inšpiráciu k ďalším akti-
vitám v oblasti múzejnej pedagogiky. Realizované podujatie umožnilo nadviazať 
účastníkom nové možnosti spolupráce nielen na domácej, ale i medzinárodnej 
úrovni. Svedčí o tom pozitívny ohlas Ministerstva kultúry Českej republiky i nové 
pracovné podnety našich domácich a zahraničných partnerov. Veríme, že medzi-
národná konferencia sa v budúcnosti stane uznávaným odborným podujatím 
a v oblasti múzejnej pedagogiky si nájde svoje plnohodnotné miesto.

Jana Odrobiňáková
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CIELE, FORMY A METÓDY 
V ZÁUJMOVOM VZDELÁVANÍ 
DOSPELÝCH 

Jana Gondová
UMB Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky

ABSTRAKT
Z  hľadiska realizácie aktivít celoživotného vzdelávania záujmové vzdelávanie za-
raďujeme do kategórie neformálneho vzdelávania. Záujmové vzdelávanie pova-
žujeme za jeden z  najdôležitejších druhov kultúrno-andragogického pôsobenia. 
V našom príspevku sa budeme venovať cieľom záujmového vzdelávania dospelých.  
Priblížime si metódy a formy vzdelávania využívané v záujmovom vzdelávaní.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
záujmové vzdelávanie, kurikulum, ciele vzdelávania, metódy vzdelávania, formy 
vzdelávania,

1. ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

 Záujmové vzdelávanie je možné najjednoduchšie vymedziť ako súhrn 
krátkodobých a dlhodobých foriem, ktoré umožňujú edukačné, tvorivé a organi-
začné voľnočasové aktivity účastníkov, smerujúce k saturácii ich záujmov (Šerák, 
2005).
 Andragogika chápe záujmové vzdelávanie ako samostatnú disciplínu, 
tvoriacu spolu s  občianskym a  profesijným vzdelávaním segment ďalšieho 
vzdelávania dospelých. Z hľadiska systémového vymedzenia základné ukotve-
nie záujmového vzdelávania dospelých vidíme v segmente neformálneho uče-
nia sa (Krystoň, 2011). 
 Záujmové vzdelávanie dospelých je predmetom skúmania kultúrno-osve-
tovej andragogiky. V  našom ponímaní sa približujeme k  názoru Čornaničovej 
(2010), ktorá záujmové vzdelávanie dospelých chápe ako zložku kultúrno-osve-
tového vzdelávania predstavujúceho rozložitú oblasť vzdelávania človeka zame-
ranú na osobnostný rozvoj človeka v mimopracovných rolách. Záujmové vzdelá-
vanie, ale aj celé kultúrno-osvetové vzdelávanie uspokojuje aj vzdelávacie potre-
by človeka v súlade s jeho osobným zameraním, vyjadreným záujmom. Záujmo-
vé vzdelávanie vytvára širšie predpoklady pre kultiváciu osobnosti na základe jej 
vzdelávacích záujmov.
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 Záujmové vzdelávanie zahŕňa širokú oblasť organizovanej a individuálnej 
edukácie podľa osobných záujmov a  potrieb. Saturácia týchto záujmov môže 
prebiehať nasledujúcimi spôsobmi: 
• sebavzdelávaním, sebariadeným učením za podpory relevantných informač-
ných zdrojov,
• vo formálnej alebo neformálnej organizácii, špecializujúcej sa na vzdelávanie 
v danej oblasti záujmu,
• v  rámci alebo za pomoci formálnej alebo neformálnej organizácie, ktorá 
sa na poskytovanie ponuky priamo nešpecializuje, napriek tomu svojou čin-
nosťou vytvára edukačne podnetné prostredie, umožňuje jedincovi saturáciu 
jeho osobných záujmov,
• kombinácia vyššie uvedených prístupov (Šerák, 2009).
 V záujmovom vzdelávaní sa často hovorí o výchove vo voľnom čase, pre voľ-
ný čas a voľným časom. Za charakteristiky záujmového vzdelávania považujeme 
pojmy záujem, voľný čas, dobrovoľnosť, sloboda výberu, miestna príslušnosť, 
uspokojenie potrieb, neformálnosť, pestrosť obsahu, neutulitárnosť, otvorenosť, 
aktivita (Šerák, 2009).

1.1 ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH A TEÓRIA KURIKULA
 Pojem kurikulum má vo vzdelávaní dospelých osobitý význam, aj keď nie je 
ešte vo vzdelávacej praxi, ale pravdepodobne ani v teórii celkom vžitý. Umožňuje 
úsporne vyjadriť komplexné riešenia cieľa, obsahu, stratégií a metód, spôsobu 
organizácie a hodnotenia vzdelávania. Kurikulum v takomto ponímaní predsta-
vuje komplexnosť, systémovosť, štandardizáciu a moderné kurikulum zároveň aj 
flexibilitu a diverzifikáciu. Dôležitá je harmonizácia týchto prístupov pri tvorbe 
kurikula a orientácia na utváranie hodnôt, postojov a kompetencií (Prusáková, 
2005).
 Kurikulum vo vzdelávaní dospelých sa tradične odvodzovalo niekoľkými 
spôsobmi. V súčasnosti prevažuje smer, ktorý je označovaný ako kurikulum or-
ganizácií. Čo znamená, že vzdelávacie organizácie rozhodujú o  kurikulárnych 
otázkach v súlade so svojimi potrebami (Beneš, 2008). Tento trend je zrejmý aj 
v oblasti  aktivít  realizovaných na úrovni záujmového vzdelávania avšak predsta-
va, kde kurikulum je zamerané na metodickú pomoc andragóga a sebaurčenie 
dospelého človeka má v kultúrno-osvetovej andragogike výraznejšie miesto. Vy-
plýva to z obsahu záujmového vzdelávania a postavenia účastníka záujmového 
vzdelávania, kde dospelý človek sám na základe svojej autonómie určuje obsahy 
vzdelávania. Andragóg vystupuje v roli facilitátora.
 Kurikulum vzdelávania dospelých môžeme chápať v širšom a užšom slova 
zmysle. V užšom slova zmysle ide o obsah vzdelávania. V širšom zmysle slova ku-
rikulum odpovedá na všetky kurikulárne otázky. Prečo? - funkcie a ciele. Koho? 
- charakteristiky učiacich sa. Čo? - obsah vzdelávania. Kedy? - čas a formy vzde-
lávania. Ako? -  metódy vzdelávania. Za akých podmienok? - organizácia a riade-
nie. Aká efektivita? - kontrola a hodnotenie (Prusáková, 2005). V našom príspevku 
sa budeme bližšie venovať kurikulárnym otázkam zameraným na ciele záujmo-
vého vzdelávania, jeho metódy a formy.
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2. CIELE ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

 Cieľ vo všeobecnej polohe je chápaný ako prvok vedomej ľudskej činnos-
ti, predpokladajúci ideálny výsledok, žiaduci stav, ku ktorému daná činnosť sme-
ruje. Vedomie cieľa motivuje, napomáha integrovať rôzne činnosti človeka a vy-
tvárať z nich systém, postupnosť krokov k dosiahnutiu cieľa. Vzdelávacie ciele sú 
myšlienkovou anticipáciou očakávaných výsledkov vzdelávacích aktivít. Hovoria 
o tom čo chce tvorca kurikula dosiahnuť, vypovedajú o zamýšľanej zmene, kto-
rá má byť na osobnosti dosiahnutá prostredníctvom vzdelávania (Palán, 2002). 
Globálnym, všeobecným cieľom vzdelávania je výchova demokraticky zmýšľajú-
ceho človeka, rast jeho duchovného, morálneho ale aj výkonnostného potenciá-
lu. V každom vzdelávacom projekte je žiaduce, aby boli ciele formulované jasne 
a zrozumiteľne, čím sa zabráni ich rozdielnej interpretácii rôznymi lektormi. Prusá-
ková (2005) hovorí o vlastnostiach, ktoré majú ciele nevyhnutne spĺňať, čím  vedú 
k efektívnej edukácii. Ciele by sa mali vyznačovať konzistentnosťou, kontrolovateľ-
nosťou, primeranosťou a konkrétnosťou. V záujmovom vzdelávaní je okrem týchto 
zásad potrebné rešpektovať špecifiká, ktoré sme si už predstavili napr. dobrovoľ-
nosť, aktivita, záujem atď. Vzhľadom k širokému obsahovému  jadru záujmového 
vzdelávania, nie je jednoduché stanoviť nejaké všeobecne platné ciele.
 Primárne deklarovaným cieľom záujmového vzdelávania je rozšírenie ve-
domostného obzoru a prekonanie jednostrannosti, teda nie príprava na profe-
sijné využitie získaných znalostí a skúseností, ale skôr rozširovanie horizontu po-
skytovaných možností. Jeho hlavným prínosom má byť predovšetkým zlepšenie 
kvality života jednotlivca a prehĺbenie jeho nezávislosti. Záujmové vzdelávanie 
napomáha kultivácii osobnosti prostredníctvom cieľavedomého rozvoja indivi-
duálnych záujmov (Šerák, 2009a).

3. FORMY A METÓDY ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIE
     DOSPELÝCH

 Vzdelávací projekt – kurikulum záujmového vzdelávania by mal obsahovať 
presne vymedzené formy a metódy, ktoré bude v konkrétnom vzdelávaní využí-
vať. Na to aby sme si boli schopní vybrať správnu formu, alebo metódu potrebu-
jeme poznať ich charakteristiky. V nasledujúcej časti sa pokúsime o vymedzenie 
základných klasifikácií metód a foriem z hľadiska didaktiky vzdelávania dospe-
lých a predstavíme si metódy, ktoré v záujmovom vzdelávaní považujeme za naj-
používanejšie.
 Výber optimálnej formy závisí od cieľa, ktorý chceme dosiahnuť, obsahu, ktorý 
má sprostredkovať, prostredia, v ktorom sa má realizovať, od odborných a osobných 
daností realizátora aktivity a od dispozícií, charakteristík účastníkov aktivity (Strelko-
vá, 2007). Každé vzdelávanie, teda aj vzdelávanie dospelých sa odohráva v určitých 
formách. Didaktickou formou väčšinou rozumieme určitý organizačný rámec vzde-
lávania. Sú to vlastne rôzne spôsoby riadenia a organizácie didaktického procesu.  
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Teória a vzdelávacia prax delí formy podľa celej rady rôznych hľadísk (Mužík, 2004). 
Vo sfére záujmového vzdelávania je najvyužívanejšia prezenčná forma v  podobe 
prednášok, seminárov alebo kurzov. Veľmi málo sa využíva dištančné vzdelávanie, 
ako multimediálne formy štúdia predovšetkým s ohľadom na vysoké technologické, 
odborné a finančné nároky. Pozitívny dosah dištančného vzdelávania a multimédií 
býva zhodnocovaný predovšetkým pri sebariadenom učení (Šerák, 2009).

Tab.1 Klasifikácia foriem vzdelávania podľa počtu účastníkov

INDIVIDUÁLNE SKUPINOVÉ FRONTÁLNE ZMIEŠANÉ

vysoko 
individualizovaná 

interakcia, 
lektor- účastník 

aktivita na strane 
účastníkov, 

lektor má rolu 
organizačnú, 
motivačnú a 

facilitačnú

hromadná
vzdelávanie 
s hlavným 

prednášajúcim

kombinácia 
vyššie uvedených 

prístupov

Spracované podľa Šerák(2009)

Ďalej možno formy členiť podľa miery zapojenia a aktivity na:
•  kooperatívne,
•  parcipatívne a 
•  individualizované (Šerák, 2009).

Organizačné formy vytvárajú určitý rámec pre metódy, ktoré máme možnosť pri 
vzdelávaní využiť. Vo vzdelávaní dospelých definujeme metódu ako spôsob zá-
merného usporiadania činností a opatrení pre realizáciu vzdelávacieho procesu 
a  jeho účinnosti tak, aby sa čo najefektívnejšie dosiahol vzdelávací cieľ. Inými 
slovami ide o nástroje, ktoré vzdelávateľ používa na to, aby čo najefektívnejšie 
odovzdal znalosti, postoje či zručnosti vzdelávaným (Palán-Langer, 2007).
Opäť rozlišujeme rôzne členenia metód v záujmovom vzdelávaní dospelých. Pru-
sáková (2000) delí metódy na:
•  výkladovo-ilustratívne -  ktoré sú používané pri predstavovaní zložitejších 
alebo nových informácií, spravidla väčšiemu množstvu,
•  dialogické metódy - vyššia miera aktivity účastníkov vzdelávania, smeruje 
k rozvoju samostatného myslenia, úsudku, analýze problémov a navrhovanie ich 
riešení, argumentácia,
•    problémové – v súčasnosti veľmi obľúbený súbor metód, ktoré sú orientova-
né na interaktívne vyučovanie, sú doňho zapojený jednotlivci a pracujú v malých 
skupinách.

Vzdelávacie metódy členené podľa zdroja poznania a druhov poznatkov:
I. slovné metódy:
  ústne – monologické :prednáška, inštruktáž
 dialogické: rozhovor, diskusia, dramatizácia
 písomné – práca s textom, písomná práca
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II. názorno-demonštračné metódy – pozorovanie, porovnávanie, projekcia 
III. praktické metódy – nácvik, cvičenie, tréning (Tuma, 1987).
Podľa stupňa inovácie, pričom inováciu chápeme ako akúkoľvek zmenu vo vnú-
tornej štruktúre určitého organizmu.

Obr.1 Tuma (1987) členenie metód podľa stupňa inovácie

 Prednáška a seminár, hoci vyžadujú najmenej iniciatívy od účastníkov sú 
stále jednými z najvyužívanejších metód. Vzhľadom k požiadavkám účastníkov 
vzdelávania a  neustálou potrebou zvyšovať kvalitu,  dnes už ako samostatné 
nie sú dostačujúce. Realizátori vzdelávania ich väčšinou kombinujú s metódami 
s vyššou mierou aktivizácie zúčastnených.  Metódy majú prevažne univerzálny 
charakter a spôsob ich aplikácie závisí na konkrétnych podmienkach edukačnej 
reality. Súčasným trendom je požiadavka novosti a atraktívnosti. Veľmi rozšírená 
je metóda animácie, ktorá má vyvolať samostatné a aktívne uspokojovanie indi-
viduálnych potrieb. Je založená predovšetkým na pozitívnej motivácii, teda po-
nuke rôznych možností sebarealizácie a ďalej mobilizáciu a facilitáciu individu-
álnych aktivít. Ide zároveň o nástroj podporujúci kreativitu, komunikáciu a par-
ticipáciu. Táto metóda našla svoje uplatnenie napríklad v edukačných aktivitách 
múzeí, galérií a pod. (Šerák, 2009).
 Dynamika rozvoja metód a foriem záujmového vzdelávania dospelých na-
značuje nebývalý rozvoj tohto segmentu vzdelávania. Voľný čas sa stáva priesto-
rom pre aktivitu a edukáciu. Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA: Kurikulum, 
cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých, kategórie kurikula, kurikulárne straté-
gie (r.č. projektu 1/1208/12).
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PERSPEKTÍVY ZÁUJMOVÉHO 
VZDELÁVANIA DOSPELÝCH

Veronika Kupcová
Katedra andragogiky, 
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 Záujmové vzdelávanie so zameraním na cieľovú skupinu dospelých je jed-
nou z aktuálnych tém odborných diskusií. Otázkam problematiky záujmového 
vzdelávania dospelých sa venuje  pomerne mladá, konštituujúca sa andragogic-
ká disciplína: kultúrno-osvetová andragogika. Záujmové vzdelávanie dospelých 
je jedným z ťažiskových pojmov tejto disciplíny, ktorá sa orientuje aj na občian-
ske vzdelávanie, na voľnočasové aktivity a kultúrno-osvetovú činnosť (bližšie viď 
Prusáková, 2005, s. 16-18; Čornaničová 2011, s. 38). Obdobie posledných rokov je 
charakteristické práve tým, že táto oblasť vzdelávania dospelých púta pozornosť 
tak teórie ako i praxe. V centre záujmu tak už nie je len profesijné vzdelávanie, 
ktoré reaguje na potreby pracovného trhu, ale v kontexte s budúcnosťou a roz-
vojom oblasti vzdelávania dospelých uvažujeme práve o aj významnom posta-
vení záujmového vzdelávania. Výhodou tohto druhu vzdelávania je skutočnosť, 
že človek sa vzdeláva na základe vnútornej motivácie – jednoducho povedané: 
preto, že chce. Vonkajšia motivácia, napr. prevažne ekonomického charakteru, je 
typická skôr pre oblasť profesijného vzdelávania dospelých. Tu však prevažuje 
skôr faktor: „musím“, resp. „mal by som“. Ak sa má človek v dospelosti dobrovoľne 
zúčastňovať edukačných aktivít vo svojom voľnom čase, vysokým predpokladom 
je preferencia vzdelávania, ktoré bude korešpondovať s jeho záujmami. V uvede-
nom kontexte je zároveň podporovaná aj myšlienka celoživotného učenia (sa) 
vo svojich jednotlivých základných rovinách (lifelong learning, life-wide lear-
ning a life-deep learning). Následne možno záujmové vzdelávanie vnímať ako 
učenie (sa), ktoré môže prebiehať počas celého života, ďalej v rovine možnosti 
všeživotného učenia, teda učenia (sa) na rôznych miestach, v rôznych situáciách 
a prostredníctvom rozmanitých aktivít. Posledná tretia dimenzia predstavuje zá-
ujmové vzdelávanie ako učenie (sa) pre život (hodnotám, ideám, orientácie v ži-
vote a pod.), čiže učenie v zmysle štyroch pilierov výchovy a vzdelávania pre 21. 
storočie, ktoré boli  prezentované v Delorsovej správe (1996): učiť sa vedieť, učiť 
s robiť, učiť sa spolužitiu a učiť sa byť.
 Koncept celoživotného učenia (sa) pozostáva z troch základných substé-
mov, ktoré boli definované v Memorande o celoživotnom učení (2000): formálne, 
neformálne, informálne učenie (sa).  Oblasť neformálneho učenia (sa) poskytuje 
základné ukotvenie pre záujmové vzdelávanie dospelých z hľadiska jeho triedia-
cich znakov. Na druhej strane je potrebné poznamenať, že aktivity záujmového 
vzdelávania dospelých sú rozmanité, rôznorodo zamerané, a častokrát vytvárajú 
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priestor aj pre informálne učenie (sa) a v určitých špecifických prípadoch, majú 
potenciál transformovať sa aj do podoby formálneho vzdelávania. Čiže tieto ak-
tivity, prevažne neformálneho charakteru učenia (sa), môžu niesť aj prvky for-
málneho učenia (sa) a zároveň vytvárať predpoklady pre informálne učenie (sa) 
(bližšie viď. Krystoň, 2011; Šerák, 2010; Knotová, 2008).
 Záujmové vzdelávanie dospelých vymedzujeme ako systém krátkodobých 
i dlhodobých výchovno-vzdelávacích aktivít, prevažne neformálneho charakte-
ru, ktoré umožňujú širokej vrstve obyvateľstva vo svojom voľnom čase zlepšo-
vať kvalitu života prostredníctvom sebarealizácie, uspokojovania individuálnych 
vzdelávacích potrieb a záujmov. Realizácia záujmového vzdelávania môže mať 
pozitívny vplyv tak na individuálny rozvoj, ako aj na aj rozvoj spoločnosti, keďže 
prispieva k udržiavaniu a rozvíjaniu kultúrneho kapitálu vytváraním širších pred-
pokladov pre kultiváciu osobnosti, dotváraním osobnosti, jej hodnotovej orien-
tácie a taktiež podporuje ideu celoživotného učenia (sa) (Chomová, 2011, s. 34; 
Šerák, 2009, s. 51; Palán 2002, s. 22). Ide o oblasť rozmanitých vzdelávacích aktivít 
či už individuálnych alebo skupinových, systematicky organizovaných alebo až 
sebariadených.
 V odbornej literatúre sa stretávame aj s ďalšími príbuznými pojmami, ktoré 
majú spoločné charakteristiky so záujmovým vzdelávaním, no nie je ich vhodné 
používať ako synonymum termínu záujmové vzdelávanie. Ide predovšetkým o ter-
míny: mimoprofesijné vzdelávanie, mimoškolské vzdelávanie, neprofesijne orientova-
né ďalšie vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a osvetové vzdelávanie. Pojem záuj-
mové vzdelávanie je regionálnym špecifikom Slovenskej a Českej edukologickej 
terminológie. V ostatných krajinách Európskej únie je mu náročné nájsť vhodnú 
paralelu. Frekventovanými termínmi v odborných zahraničných diskusiách sú na-
príklad: non-vocational education, liberal education, non-credit study, leisure-time 
education, leisure education, hobby education, socio-cultural education, special-inte-
rest education a taktiež pojmy interest-oriented education a interest education.
 Zjednotenie terminológie je jedným z  pilierov ďalšieho rozpracovávania 
tejto problematiky.  Prax však poukazuje aj na ďalší problém a tým je samotné 
ohraničenie oblasti záujmového vzdelávania. Nezriedka sa stáva, že je buď nároč-
né nájsť hranice, napr. medzi záujmovým vzdelávaním a záujmovou umeleckou 
činnosťou alebo sa jednoducho tieto kategórie nerozlišujú. Ďalším príkladom je 
aj vzťah záujmového a profesijného vzdelávania.  V. Prusáková (2011, s. 55) uvá-
dza, že niektoré formy záujmového vzdelávania dospelých nesú výrazné prvky 
profesijného vzdelávania a práve obsahové zameranie je častým prienikom tých-
to dvoch oblastí (napr. jazykové vzdelávanie). Charakteristiky, ktorými disponujú 
jednotlivé oblasti predstavujú špecifiká vo vzťahu  k realizácii a zúčastňovaniu sa 
na týchto typoch podujatí.

Aké sú charakteristiky, resp. osobitosti záujmového 
vzdelávania dospelých?

 Identifikáciu jednotlivých osobitostí poskytuje zodpovedanie na niekoľko 
kľúčových otázok vzťahujúcich sa k  realizácii tohto typu vzdelávania. V uvede-
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nom kontexte možno hovoriť o základných otázkach vzťahujúcich sa ku kurikulu 
záujmového vzdelávania dospelých:
Prečo? – Cieľom je rozšírenie vedomostí a rozvoj zručností a schopností, ktoré sú 
bezprostredne spojené s oblasťou záujmu dospelého. Rozvoj kompetencií pro-
stredníctvom racionálneho využitia priestoru voľného času.
Koho? – Vnútorne motivovaných dospelých jednotlivcov, ktorí sa chcú (princíp 
dobrovoľnosti) sebarealizovať a majú sa potrebu ďalej rozvíjať v oblasti svojho 
záujmu. Charakteristická je rozmanitosť cieľových skupín.
Čo? – Témy všeobecného a odborného vzdelávania. Obsahové zameranie závisí 
od oblasti záujmu potenciálnych účastníkov. 
Kedy? – Primárne vo voľnom čase. Voľný čas dospelých má svoje špecifiká.
Ako? – Preferencia partnerského vzťahu medzi lektorom a účastníkmi vzdeláva-
nia a využívanie foriem a metód vzdelávania, ktoré podnecujú vlastnú aktivitu 
účastníkov.
 Jednou zo základných charakteristík záujmového vzdelávania dospelých 
je záujem. Vo všeobecnosti sa záujem rozvíja sa na základe existujúcich po-
trieb a zároveň je aj hnacím prvkom vo vzťahu k ich uspokojeniu. M. Machalová 
(2006) poukazuje na záujem nielen ako na aktivačný prvok ľudskej činnosti, ale 
aj ako na regulačný, teda ten ktorý určuje smer činnosti a zároveň je aj udržu-
júcim prvkom, tým ktorý prípadne dynamizuje ľudskú činnosť. Záujmy ľudí je 
možné v vnímať z hľadiska ich šírky, zamerania (typy záujmov resp. záujmovej 
činnosti), hĺbky, stálosti a intenzity. Sú zároveň v úzkom prepojení na schopnosti 
a vlohy človeka, ktoré sú predpokladom pre úspech v určitej činnosti. Pre oblasť 
záujmového vzdelávania dospelých je vo vzťahu k záujmom charakteristická 
silná vnútorná motivácia a pestrosť obsahového zamerania. Šírka záujmov ľudí 
predstavuje zároveň aj potencialitu rozmanitosti tohto druhu vzdelávania a to 
so sebou nesie pozitívne a najmä perspektívne dôsledky vo vzťahu k realizácii 
tohto typu podujatí.
 Ďalším typickým znakom je dobrovoľnosť (v zmysle dobrovoľného zúčast-
ňovania sa na podujatiach),  ktorá v širšom ponímaní predstavuje slobodnú voľbu  
zúčastnenia sa vzdelávacích aktivít na základe svojich záujmov a bez vonkajších 
vplyvov, resp. prvkov donútenia. Dobrovoľnosť je pritom úzko prepojená so sa-
motným charakterom voľnočasových aktivít a voľného času vôbec.
 Voľný čas možno vnímať ako jeden zo základných predpokladov realizácie 
záujmového vzdelávania dospelých. „Ak niektorý z druhov výchovy a vzdeláva-
nia vyjadruje bezprostredné spojenie voľného času edukácie je to práve záujmo-
vé vzdelávanie“ (Krystoň, 2011, s. 72.). Existuje množstvo prístupov vymedzeniu 
pojmu voľný čas. Neopomenuteľným hľadiskom je však zdôrazňovanie indivi-
duálneho prežívania a pociťovania voľného času – ako času slobody a voľnosti 
(Kratochvílová, 2004, s. 99). K voľnému času dospelých sa viažu určité špecifiká 
(osobitne vo vzťahu k štruktúre povinností a miery zodpovednosti voči ostatným 
a pod.), ktoré ovplyvňujú skutočnosť či sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít, poprí-
pade aký charakter činnosti prevláda v ich voľnom čase.
M. Šerák (2009, s. 52-54) zaraďuje medzi ďalšie charakteristiky záujmového vzde-
lávania kategórie:
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• vlastná aktivita – v záujmovom vzdelávaní je výrazná individuálna aktivita jed-
notlivca.
• neutilitárnosť – hlavným účelom je obyčajne samotná činnosť, a nie prípadný 
úžitok z nej,
• otvorenosť – systém záujmového vzdelávania je určený pre široké vrstvy oby-
vateľstva (z hľadiska veku, sociálneho statusu, vzdelanostnej úrovne a pod.),
 Tento typ vzdelávania svojim charakterom a spôsobom realizácie umožňu-
je účastníkom stretnúť rôzne potenciality života, ako život beží v mnohých sme-
roch so všetkými jeho súvislosťami. Jednoducho povedané, dopĺňa a presahuje 
vzdelávanie a formovanie ľudí pre potreby pracovného trhu, komunitného živo-
ta, politické zámery a pod. Môže posilniť človeka ako takého a ako autonómnu 
bytosť. Je to oblasť vzdelávania, ktorá je inšpirovaná hodnotou slobody a ponúka 
koncepty a princípy, ktoré umožňujú jednotlivcom uskutočňovať konštruktívny 
dialóg ich vnútra a vonkajšieho sveta, a tým podporuje nielen rast individuality, 
ale aj rozvoj spoločnosti ako takej.
 Význam, poslanie a zároveň aj celospoločenskú opodstatnenosť realizácie 
záujmového vzdelávania vyjadrujú jeho funkcie. Záujmové vzdelávanie svojou 
podstatou a charakterom zasahuje do mnohých oblastí života človeka, s čím 
súvisí aj skutočnosť, že plní široké spektrum funkcií. Spomenúť možno napr. 
všeobecne–vdelávaciu, socializačnú, komunikačnú relaxačnú, či aktivizačnú 
funkciu. V prvom rade však v súvislosti so záujmovým vzdelávaním dospelých 
posudzujeme možnosť sebarealizácie dospelého človeka, ktorá prispieva k poci-
ťovaniu zmysluplnosti života a vôbec k spokojnosti ako takej.

Tabuľka 2 Význam záujmového vzdelávania dospelých

JEDNOTLIVEC SPOLOČNOSŤ

zlepšenie kvality života
pociťovanie spokojnosti so 

životom
životný optimizmus
vnútorná harmónia osobnosti
zvýšenie aktivity 
rozvoj kreativity
rozširovanie okruhu známych
zlepšenie zvládania sociálnych 

rolí
aktívne využívanie voľného 

času

zvýšenie hodnoty vzdelávania 
v spoločnosti

zachovanie a prenos tradícií
rozvoj kultúry
aktivizácia jednotlivca a komunít
pružnejšia sociálna inklúzia
spoločenská angažovanosť
pozitívny vplyv na oblasť 

nezamestnanosti
zníženie rizika výskytu 

sociálno-patologických javov

Zdroj: Vlastné spracovanie

 Perspektívy realizácie záujmového vzdelávania odhaľujú jeho silné strán-
ky a  funkcie, ktoré plní na jednotlivých úrovniach spoločnosti. Možno ich vní-
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mať v niekoľkých rovinách. Svojim pestrým obsahovým zameraním predstavuje 
priestor pre rozličné cieľové skupiny, priestor pre oddych, sebarealizáciu a rozvoj 
ľudského potenciálu, nadobudnutie nových vedomostí, zručností, schopností 
ako aj priestor pre aktuálne témy spoločenského prostredia. Zo širšieho hľadiska 
je možné záujmové vzdelávanie dospelých označiť za jeden z faktorov sociálne-
ho, občianskeho, ale aj hospodárskeho, ekonomického rozvoja spoločnosti. Ide 
o perspektívnu oblasť vzdelávania, ktorá sa zároveň stáva aj súčasťou priemyslu 
voľného času. No okrem toho, že sa zvyšuje záujem o tento typ aktivít, je možné 
sledovať aj negatívny trend a to je riziko prílišnej komercionalizácie týchto podu-
jatí, s ktorou sa neraz spája aj znižovanie pomyselnej latky kvality.
 Pre inštitucionálne prostredie záujmového vzdelávania dospelých je v pod-
mienkach našej krajiny typická existencia širokého spektra inštitúcií, subjektov, 
ktoré participujú na jeho realizácii. Popri tradičných poskytovateľoch, medzi kto-
rých zaraďujeme aj múzeá, sa upriamuje pozornosť aj na nových realizátorov. 
Významnou sa  čím ďalej tým viac v tomto smere stáva spolupráca a vytváranie 
partnerstiev medzi jednotlivými subjektmi, aj medzi subjektmi pochádzajúcimi 
z rozdielnych sektorov (napr. spolupráca samosprávnych inštitúcií s inštitúciami 
tretieho sektora, prípadne komerčného sektora a pod.). Od charakteru inštitúcie, 
v ktorej sa realizuje toto podujatie nezávisí len forma tohto vzdelávania, ale aj 
obsahové zameranie. Spolupráca jednotlivých inštitúcií tak v sebe nesie nielen 
pozitíva vo vzťahu k finančným otázkam zabezpečeniu týchto podujatí, ale aj vo 
vzťahu k obsahovému obohateniu, či k inováciám v oblasti používania vzdeláva-
cích metód a pod.
 Múzeá sú predstaviteľmi špecializovaných kultúrnych inštitúcií, ktorých 
ťažisko činnosti sa v prvom rade sústreďuje na odbornú správu a ochranu zbier-
kového fondu. Avšak návštevnosť niektorých expozícií a výstav poukazuje na 
pokles návštevníkov a tým pádom aj potrebu orientácie sa aj na nové formy 
podujatí, rôzne sprievodné aktivity, v rámci ktorých si našlo svoje  postavenie 
aj záujmové vzdelávanie. Špecifickou oblasťou je v tomto smere cieľová skupi-
na dospelých a otázka toho, akým spôsobom osloviť väčšiu časť aj tejto cieľovej 
skupiny. Vzdelávacie aktivity sú jednou z foriem prezentácie a sprístupňovania 
zbierkových predmetov a dospelí predstavujú taktiež zaujímavú cieľovú skupi-
nu vo vzťahu k zvyšovania návštevnosti podujatí múzea. Za výhodné z pohľadu 
potenciálnych účastníkov možno považovať skutočnosť, že múzeá patria medzi 
inštitúcie, ktoré realizujú podujatia podobného typu za pomerne nízke účastníc-
ke poplatky. Práve finančné hľadisko je častokrát výraznou bariérou zúčastnenia 
sa na podujatiach podobného typu.
 Rozvoj záujmového vzdelávania dospelých si vyžaduje spoluprácu jednot-
livých aktérov tohto typu podujatí. Podpora štátu vyjadrená prostredníctvom jed-
notlivých nástrojov štátnej kultúrnej politiky a vzdelávacej politiky má vo vzťahu 
k záujmovému vzdelávaniu určité limity, v istom zmysle deficity. Druhou strán-
kou mince je snaha o elimináciu faktorov, ktoré znemožňujú ľudom zúčastniť sa  
tohto typu vzdelávania. Prioritným sa javí skúmanie jednotlivých bariér účasti, 
či už praktickej povahy (nedostatok času, financií, vhodnej ponuky, dostupnos-
ti) alebo sociálno-psychologického či edukačného charakteru (nepodporujúce 
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sociálne prostredie priateľov a rodiny, chýbajúca kultúra učenia, zlé predchádza-
júce skúsenosti s učením, neschopnosť vnímať a využívať prínosy učenia a pod.). 
Je práve v záujme realizátorov tohto typu podujatí zaoberať sa problematikou 
bariér zúčastňovania sa na podujatiach tohto typu. Otázka zvýšenia návštevnosti 
jednotlivých podujatí je zároveň aj otázkou kvality inštitúcie – kvality jednotli-
vých kompetencií inštitúcie.
 Spokojnosť návštevníka, resp. účastníka vzdelávania by mala preto stáť 
v centre záujmu inštitúcie.
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HĽADANIE V PAMÄTI 
PAMÄŤOVÝCH INŠTITÚCIÍ 
Význam a úloha múzeí 
v školskom a vzdelávacom 
systéme

Beáta Husová
Múzeum mesta Bratislavy

 Hľadanie vlastnej pamäti miesta je netradičnou formou ako vnášať do ži-
vota miestnych komunít záujem o históriu a priviesť ju k spolupráci s múzeami. 
Vedie k  vytvoreniu vzťahu rôznych vrstiev obyvateľstva k  svojim koreňom cez 
poznanie minulosti. Aj tu platí, že len k  tomu, čo dobre poznáme, si môžeme 
vytvoriť vzťah. Tak je to aj s odhaľovaním pamäti miesta a hrdosťou na minulosť. 
Príklad z praxe – hľadanie pamäti miesta Základnej školy Matky Alexie v Bratisla-
ve to jasne dokazuje.
 Múzeum mesta Bratislavy ako pamäťová inštitúcia sa výrazne podieľala na 
formovaní vzťahu komunity učiteľov, žiakov a  Kanonisiek sv. Augustína rehole 
Notre Dame k miestu – Základnej školy Matky Alexie, kde žijú alebo prežijú veľ-
kú časť svojho produktívneho života. Cez čiastkový projekt Pamäť miesta Tere-
zianum, sa integrovali princípy regionálnej histórie do Školského vzdelávacieho 
programu. Najvýraznejšie sme význam projektu ocenili pri výpovediach žiakov 
na otázku, čo pre nich znamená, že chodia do školy so slávnou minulosťou. 
V odpovediach zaznievala prirodzená hrdosť na svoju školu a skutočnosť, že sú 
jej súčasťou. Žiaci ocenili význam panovníčky Márie Terézie, zakladateľky školy, 
pochopili život v Bratislave (Prešporku) v18. storočí.  Odhalili dôležité medzníky 
vzniku a existencie kláštora, školy a kostola Notre Dame cez zbierkové predmety 
uložené v pamäťových inštitúciách – Múzea mesta Bratislavy, Slovenského ná-
rodného múzea – Múzea Červený Kameň, Archívu hlavného mesta SR Bratislavy 
a cez ich interpretáciu spoznali svoju pamäť miesta.
 V  takýchto chvíľach si uvedomujeme, že múzeá ochraňujú duchovnú, 
hmotnú a  prírodnú kultúru, sú jej pamäťou, ale zároveň majú aj budúcnosť 
v  spätných väzbách na najmladšiu generáciu. V  budúcnosti možno práve táto 
generácia zasiahne mienkotvorne do vecí verejných cez prizmu získaných ve-
domostí. Obnovia alebo vytvoria nové pamätné miesta, zabránia likvidácii vzác-
nych architektonických pamiatok a pod.
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 A čo je najdôležitejšie, pamäť miesta hľadá odpovede na otázky účastní-
kov: patrím niekde a keď áno, tak kam? Kde je moje miesto, s ktorým som spätá, 
spätý?  Pochopiť význam spojenia: mať niekde korene, patriť niekam je u každé-
ho človeka dôležité aj z hľadiska formovania osobnosti a vytvárania si pevného 
miesta na zemi – miesta pamäti a v pamäti.
Uvedený príklad je jasným dôkazom nezastupiteľnosti múzeí v procese vytvára-
nia vzťahu ľudstva k historickým hodnotám a vzdelávaniu. Aj múzeum 21. storo-
čia má spoločenskú zodpovednosť za uchovávanie spoločenskej pamäti a zmy-
sel pre prežívanie reality. Závisí od etiky a zodpovednosti každého bádateľa aká 
objektívna je táto pamäť na základe jeho interpretácie dejín a vytvárania príbe-
hov. 3

SPOLUPRÁCA ZÁKLADNEJ ŠKOLY MATKY ALEXIE 
S MÚZEOM MESTA BRATISLAVY (MMB)

 Základná škola Matky Alexie je nástupníckou inštitúciou slávnej vnútornej 
a vonkajšej školy Notre Dame, založenej Kanoniskami sv. Augustína rehole Notre 
Dame v Bratislave v roku 1747.  Tri roky trvala intenzívna spolupráca uvedenej 
školy s Múzeum mesta Bratislavy. Spájala ich história ako aj fakt, že múzeá sú 
dôležitými pamäťovými inštitúciami. MMB participovalo na rozsiahlom komplex-
nom projekte školy pod názvom „Robiť toľko dobra, koľko je len možné,“2 ktorý  bol 
zameraný na hľadanie a oživenie historickej pamäti miesta Základnej školy Mat-
ky Alexie a na skvalitnení vzdelanostného potenciálu pracovníkov a žiakov školy.
 Vyššie uvedený projekt vypracovalo vedenie školy a  následne v  rokoch 
2008 – 2009 bol schválený v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Agentúry 
ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU. Jednu zo štyroch aktivít pro-
jektu – označenú ako „Pamäť miesta Terezianum“ zastrešovalo Múzeum mesta 
Bratislavy.
 Kľúčové úlohy múzea v  projekte boli hneď dve. Prvá bola zameraná na 
vyhľadávanie existujúcich zbierkových predmetov, prameňov, odborne spraco-
vaných materiálov či  odborných publikácií týkajúcich sa dejín kláštora a školy 
Notre Dame v priestore Prešporka 18. storočia. V menej rozsiahlej forme však pro-
jekt venoval pozornosť aj dejinám školy v 19. – 20. storočí.
 Druhá úloha sa týkala bádania a  hľadania nových ciest ako netradičnou 
formou vniesť do vyučovacieho procesu bohatú históriu jednej na prvý pohľad 
možno obyčajnej základnej školy. MMB vysoko oceňuje snahu vedenia školy a 
pedagógov pracovať s pamäťou miesta a implementovať regionálnu históriu do 
vzdelávacieho programu školy a učebných osnov jednotlivých predmetov. Po-
mocou projektu žiaci a pedagógovia bádali a skladali mozaiku pamäte miesta 
jednak v čase dejín a jednak pamäť miesta sledovali cez zmeny prírodnej kra-
jiny. Cieľom projektu bolo využívať postupy  charakteristické pre pamäť miesta 
takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch, ale aj v nepovinných predmetoch 
– v rámci krúžkov.
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BÁDANIE V ČASE A PRIESTORE

 Bádanie pamäti miesta v čase dejín prinieslo pre účastníkov nové informá-
cie, ktoré súviseli so zmenami jej okolia - námestiami, ulicami, architektonický-
mi pamiatkami, interiérmi, ale aj predmetmi dennej potreby, ktoré v minulosti  
patrili k miestu pamäti, tvorili jeho charakter a boli jeho súčasťou. Projekt ďalej 
v sledovanom období mapoval významné udalosti, osobnosti, politický, spolo-
čenský a kultúrny vývoj. Vymenované vplyvy závažnou mierou neustále pôsobili 
na existenciu a fungovanie miesta pamäti Notre Dame a ovplyvňovali aj osudy 
ľudí s ním spätými.
 Účastníci projektu si postupne vytvorili ucelený obraz dejín školy a to aj 
v  širších súvislostiach bratislavských dejín. Pochopili kedy a  prečo zažila škola 
a kláštor najslávnejšie obdobie. Cez príbehy miesta pamäti sa vžili do životov ľudí 
v dávnej minulosti. Veríme, že projekt bude žiť a slúžiť celým generáciám žiakov, 
aby dokázali aj v 21. storočí odpovedať s nadhľadom na otázku, či mohla Mária 
Terézia v uliciach Prešporka v roku 1754 prechádzať cez Rybársku bránu. Zistili, 
že kláštor pôvodne stál za  hradbami mesta, ale dnes ho vnímame ako miesto 
v historickom jadre Bratislavy. Projekt umožnil školákom prejsť sa ulicou Bratisla-
vy a zistiť, ako sa cítili naši predkovia v 18. storočí v komplikovaných rokokových 
odevoch.
 Nie menej dôležité bolo sledovanie donnorov kláštora a školy ako aj osob-
ností, ktoré ich podporovali, alebo pôsobili na školách. Napríklad výrazná osob-
nosť, grófka Maholányiová Oneilová, jedna z  najhlavnejších iniciátoriek vzniku 
kláštora a školy Notre Dame, nás doviedla až ku kostolu a kláštoru Milosrdných 
bratov, kde je pravdepodobne pochovaná.
 Účastníci projektu sa naučili ako získavať nové poznatky o histórii a kde 
všade sa dajú nájsť súvislosti medzi rôznymi pamätnými miestami v Bratislave. 
Z novšej histórie kláštora pochopili  koľko nešťastia a príkoria museli prežiť re-
hoľné sestry, keď im v 50. rokoch 20. storočia  kláštor a školu odobral nastupujúci 
komunistický režim.

PAMÄŤ MIESTA VNÍMAL PROJEKT 
AJ AKO ZMENY PRÍRODNEJ KRAJINY A OKOLIA

 Účastníci projektu sa učili všímať si najbližšie okolie v čase striedania roč-
ných období, pod vplyvom zmien počasia – vietor, dážď, slnko – a vidieť ich do-
pady za vyše dvesto rokov na vytýčené miesto pamäti. Sledovať zmeny prírodnej 
krajiny umožnili žiakom a pedagógom najmä dobové pohľadnice a fotografie, ale 
aj prvé mapy. Porovnanie starých a nových pohľadov toho istého miesta viedlo 
k poznaniu ako sa menila vlastná tvár miesta. Zistili, že len pár rokov pred začatím 
stavby kláštora, bolo okolie bahnisté, lebo cez stavebný pozemok viedlo v mi-
nulosti koryto Dunaja. Stromy na niektorých fotografiách malé, sú v súčasnosti 
obrovské a miesto pamäti sa zdá pod týmto vplyvom iné. Tam kde niekedy boli 
úzke uličky sú dnes široké frekventované cestné komunikácie. Kostol patriaci ku 
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kláštoru rozprávkovo obrastený v 20. – 30. rokoch 20. storočia brečtanom, dnes 
tvoria len čisté biele múry. Tvár miesta sa menila a nabádala k zamysleniam. Kedy 
vyzeralo naše miesto pamäti krajšie, dnes alebo v minulosti? Veríme, že celá ko-
munita školy zároveň pochopila fenomén dejín pre súčasný život a význam jeho 
odhalenia pre ďalšie generácie žiakov.

HĽADANIE DEJÍN V PAMÄTI ŠKOLY 
VO VYUČOVACOM PROCESE

 Hlavným cieľom aktivity projektu pamäť miesta bolo vybudovať u účastní-
kov dlhodobý záujem o históriu a hľadanie súvislostí v nej. V praxi to znamenalo 
získať nové poznatky, zážitky a  pochopiť, že múzeum ako pamäťová inštitúcia 
v  sebe skrýva nezastupiteľné možnosti pre získanie  príbehov ľudí z  minulých 
storočí, ich radostí a smútkov na podklade spoznania prameňov a zbierkových 
predmetov, ktoré im patrili, alebo ich obklopovali. Mnohokrát práve vzniknuté 
príbehy majú veľkú moc a sú spojené s prejavmi emócií, vyvolávajú v myslení 
mladých ľudí prirodzenú empatiu, asociáciu a tým aj mieru dlhodobého osvoje-
nia si vedomostí.
 Na uvedené skúsenosti nadviazal aj projekt „Robiť toľko dobra, koľko je len 
možné“. Dopomôcť k želateľnému výsledku bolo náročné, ale zároveň veľmi prí-
jemné.
 Projekt bol nastavený v prvej fáze na vzdelávanie pedagógov. V rámci ove-
rovania projektu bola spolupráca posunutá na kooperáciu žiakov a pedagógov 
a  to jednak priamo v škole, v uliciach Bratislavy ako aj v historickom prostredí 
Apponyiho paláca, konkrétne Múzea historických interiérov (MMB). Účastní-
ci projektu využívali špeciálne učenia vlastné pre múzejnú pedagogiku ako sú 
napr. objektové učenie, oživená história, orálna história, či učenie umením, reťazové 
sprievodcovstvo atď. Boli aplikované do samotného vyučovacieho procesu. Vyššie 
uvedené učenia prirodzene stimulovali rozmýšľanie žiaka, jeho zvyšovanie akti-
vity v múzeu aj v škole. Konštruktivistickým spôsobom vzdelávania viedli učite-
ľov aj žiakov k štúdiu zaujímavého materiálu, ale zároveň k vyjadreniu vlastných 
myšlienok, a odpovedí odhliadnuc od toho, či bolo uvažovanie správne, alebo 
mylné.

ČO PROJEKT PRINIESOL?

 Učiteľ má aj v súčasnosti neustále možnosť napríklad na hodine geografie, 
či dejepisu (vo virtuálnej podobe) ukázať žiakom zbierkový predmet – unikátnu 
učebnicu geografie vo francúzskom jazyku z roku 1757, z ktorej sa učili šľachtické 
dievčatá vo vnútornej škole Notre Dame. Rozpúta o nej konštruktívnu debatu, 
pričom použije z učebnice preložený úryvok týkajúci sa Uhorska. Žiaci pretavu-
jú informácie z pôvodnej učebnice a porovnávajú ich so svojimi vedomosťami. 
Zamyslia sa, čo vedia o Uhorsku na základe histórie. Zistia tak, aké poznatky boli 
dôležité pre človeka v 18. storočí a aké poznatky vyžaduje škola o Uhorsku dnes.
Zvolená metóda v tomto prípade - objektové učenie, významne stimulovala žia-
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kov a vyvoláva  ďalší záujem o zbierkový predmet a súvislosti okolo neho. Žiaci 
následne formovali konštruktívne otázky a ďalším objavovaním a bádaním pred-
metu získavali na ne odpovede. V rámci reflexie sa delili o poznatky s ostatný-
mi spolužiakmi. Ideálne je, keď učiteľ podnieti u  žiakov diskusiu až polemiku. 
Napríklad o spôsobe vyučovania v minulosti a súčasnosti na základe porovnaní 
učebníc 18. a 21. storočia. Poslednou fázou v rámci práce žiakov s učebnicou ako 
objektom skúmania, bolo získať od nich názory po osvojení si nových informácii. 
Vyvrcholením pracovného postupu so zbierkovým predmetom je pretransfor-
movanie vlastných poznatkov a myšlienok do výstupov – literárnych, výtvarných, 
dramatických atď. Takýmto spoločným získaním informácií sa kolektív žiakov zú-
častňoval na bádaní v dejinách a v pamäti Základnej školy Matky Alexie. Poskladá 
pamäť miesta sa zároveň stala aj cenným materiálom školského archívu.

PRÍNOS MÚZEA 
PRE PROJEKT PAMÄŤ MIESTA TEREZIANUM

 Obsahový zámer projektu „Robiť toľko dobra, koľko je len možné“ v čas-
ti zameranej na pamäť miesta od začiatku sledoval systematické vyhľadávanie 
a tvorbu čo najobsažnejšieho súbor dokumentov. V záverečnej fáze projekt ob-
sahoval 40 textových a obrazových dokumentov, ktoré dokladajú jednotlivé histo-
rické medzníky kláštora a školy. 
 K  textovým dokumentom zaraďujeme rozšírené texty odborných predná-
šok, powerpointových prezentácií k  vybratým témam, praktické analyzovanie 
metód k témam pre prácu v predmetových komisiách.
 Obrazové dokumenty vznikli fotografovaním a scanovaním písomných pra-
meňov a zbierkových  predmetov 18. – 20. storočia. Vhodná adjustácia v niekto-
rých prípadoch navodila takmer originalitu pôvodného prameňa. Ich využitie je 
variabilné a umožňuje pedagógovi výber manipulácie s dokumentmi vo virtuál-
nej alebo fyzickej podobe nepretržite.
 Ide o pamäť miesta v praxi, ktorú dokladajú písomné pramene, zbierkové 
predmety a pod.  Zároveň projekt poskytol návod ako s týmto cenným materi-
álom, o ktorý v svojej strastiplnej histórii rehoľné sestry prišli, pracovať. Ako ho 
maximálne využiť na jednotlivých vyučovacích hodinách prostredníctvom škol-
ského vzdelávacieho programu.
 Na podrobné zhrnutie a analýzu materiálov v rámci tohto príspevku nie je 
priestor, preto na ilustráciu uvádzame aspoň najzaujímavejšie pramene a zbier-
kové predmety a ich ďalšie využitie.

 Marquartov plán 1765 umožnil pochopiť, ako vyzerala Bratislava v  18.
storočí, konfrontoval súčasné miesta, ktoré učitelia a žiaci dôverne poznali, s ich 
dobovým situačným zakreslením na dobovej mape mesta. V druhej polovici 18. 
storočia vrchnostenské úrady v  Rakúsko-Uhorsku zabezpečovali nariadeniami 
zameriavanie terénu jednotlivých lokalít mesta pre potreby ekonomické – daňo-
vé a vojenské. V tomto období vznikol prvý výstižný plán mesta Bratislavy zobra-
zujúci jeho podobu v roku 1765. Autorom je Michael Marquart. Plán je uložený 
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v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy od roku 1974 nastálo a nesie v preklade 
názov: „Pôdorys kráľovského slobodného mesta Bratislavy s pripojenými názva-
mi všetkých kostolov, kláštorov, brán, ulíc a domov vo vnútornom a vonkajšom 
meste zachytených v roku 1765.“

 Mapa je ručne maľovaná na štyroch rovnakých zlepených kusoch v rozme-
roch 1239 x 845 mm. Súbor vedút 18. storočie – dobové grafické listy, zo zbie-
rok Galérie mesta Bratislavy pomohli dokresliť obraz krajiny, vzhľadu stavieb 
a pohľadov na Bratislavu, tak ako ich umelci zachytili v 18. storočí. Sú dokumen-
tom rôznych pohľadov na mesto najmä z Petržalskej strany Dunaja a pomáhajú 
vytvoriť predstavu žiakov o vzhľade a atmosfére mesta.
 Historické pohľadnice a  fotografie/pohľady na kláštor Notre Dame, 
Múzeum mesta Bratislavy umožnili súčasníkom stotožniť sa s premenami Bra-
tislavy v neskoršom období – od konca 19. storočia až po 40. roky 20. storočia.  
Zbierkové fondy historických fotografií obsahujú zaniknutú aj existujúcu archi-
tektúru, interiéry dôležitých pamiatok, fotografie osobností a udalostí spojených 
s  dejinami mesta. Ako názorné pomôcky pre školu boli vytypované fotografie 
dokumentujúce interiér Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ale aj pohľady na už 
neexistujúci inventár, ktorý sa zachoval len prostredníctvom fotografií v zbierko-
vom fonde MMB.
 Učebnica geografie pre slečny penziónu Kongregácie Notre Dame 
Bratislavy, 1753, uložená v  knižnici MMB. Unikátna zachovaná učebnica vo 
francúzskom jazyku z roku 1753 je dokladom spôsobu výučby šľachtičných vo 
vnútornej škole kláštora Notre Dame. Obrazový materiál učebnice môže slúžiť 
ako názorná pomôcka na viacerých vyučovacích hodinách v súčasnej škole. Je 
ukážkou dobovej grafickej úrovne a vtedajšej tlače. Podlieha výtvarnému vkusu 
danej doby. Viazaná je v koži, čo jej dodáva luxusný vzhľad. Kvalitná väzba zacho-
vala doteraz všetky listy učebnice. Materiál a jeho využitie v školskom vzdeláva-
com programe je popísané v predchádzajúcej časti príspevku.

 Korešpondencia Márie Terézie s predstavenými kláštora z Archívu hl. 
mesta Bratislavy uchováva najvýznamnejšie a najkomplexnejšie materiály týka-
júce sa dejín kláštora a školy Notre Dame v Bratislave. Získaný fotografický mate-
riál zachovaných predmetov a písomných prameňov z archívu je ukážkou výberu 
niektorých historických dokumentov. Napríklad: fotografický materiál antifonáru 
zo 17. storočia, ktorý Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame doniesli v roku 
1747 do Bratislavy a používali ho v liturgii; písomné dokumenty týkajúce sa fun-
govania  kláštora a školy; korešpondencia významných cirkevných hodnostárov 
– listina arcibiskupa Mikuláša Csákyho škole Notre Dame, týkajúca sa vzdeláva-
nia. Uvedené pramene z hľadiska vyučovacieho procesu sú neoceniteľnou ukáž-
kou vzhľadu papiera, na ktorom sú vytvorené,  písma, štylizácie a úpravy doku-
mentov či korešpondencie, pečate.
 Súbor zachovanej korešpondencie Márie Terézie patrí k veľmi  vzácnym 
prameňom dokumentácie histórie kláštora a školy Notre Dame. Ich unikátnosť 
pre súčasníka – pedagóga a žiaka, ktorí sú ešte navyše súčasťou nezabudnuteľ-
nej histórie školy – nespočíva len ako názorná pomôcka vo vzdelávacom proce-
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se. Ide tu aj o citovú zainteresovanosť. Listy boli doručené v malých zložených 
obálkach a sú dobre čitateľné. Korešpondencia vyjadruje poďakovania arcivoj-
vodkyne za prejavené blahoželania ako aj vďaku za jej dobročinnú činnosť sme-
rom ku kláštoru.
 Portréty chovaniek v modrých uniformách, Slovenské národné múze-
um – Múzeum Červený Kameň dokumentujú unikátnosť vnútornej školy kláš-
tora Notre Dame. Sú dôkazom, že budúce žiačky ústavu boli povinné priniesť so 
sebou na štúdiá výbavu, ktorá okrem iného pozostávala z nebovomodrých šiat 
v štýle francúzskeho rokoka.
 Portréty chovankýň vnútornej školy Kongregácie Notre Dame nám zacho-
vali nie len podobizne prvých žiačok školy, ale aj ukážku „módnej vlny“ 18. sto-
ročia. Portréty sú inšpiratívne aj z hľadiska bádania ikonografie. Každá žiačka je 
namaľovaná s atribútom predmetu, v ktorom pravdepodobne vynikala.
 Mnohé zbierkové predmety pochádzajúce z inventára kláštora a školy No-
tre Dame sa dostali v 50. rokoch 20. storočia do zbierok múzeí a archívu. Tento 
stav zapríčinilo násilné rušenie kláštora Notre Dame.
 Múzeum mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach niekoľko význam-
ných predmetov pochádzajúcich z inventára kláštora. V Apponyiho paláci je in-
štalovaný portrét kontesy Angeliky Valentiany od maliara Daniella Schmiddeli-
ho z roku 1758. Urodzená grófska slečna – kontesa – je namaľovaná v známych 
nebovomodrých šatách reprezentujúcich francúzske rokoko. Ide o absolventský 
portrét dvanásť ročného dieťaťa po ukončení štúdia na vnútornej škole Kongre-
gácie Notre Dame. Na obraze má atribút kružidla a mapy – symbolu geometrie.
 V hudobnom salóne Apponyiho paláca na druhom poschodí sú umiestne-
né rokokové kachle, ktoré boli súčasťou inventára kláštora ešte v 20. – 30. rokoch 
20. storočia. Tento fakt vyplýva z fotografií dobového leporela vytvoreného v ob-
dobí 1. Československej republiky.
 V zbierkach múzea je uložený aj vyšívaný obraz – pravdepodobne vzorník 
výšiviek pochádzajúci z konca 18. a začiatku 19. storočia. Vznikol asi ako vyučo-
vacia pomôcka pre hodiny ručných prác. Vzorník vypovedá o  vzhľade budovy 
kláštora a kostola v uvedenom období.
 Medzi akvizície MMB v roku 2009 bola prijatá aj kolekcia dobových vrec-
kových hodiniek z konca 19. storočia, strúhadlo na ceruzky z prvej polovice 20. 
storočia a vysávač z 50. rokov 20. storočia. Múzeu mesta Bratislavy ich darovali 
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame.
 Od roku 2009 vzniká a neustále sa formuje spoločný produkt školy a mú-
zea. Poznávacia výprava do dejín Základnej školy Matky Alexie je aj pamäťou Mú-
zea mesta Bratislavy, Hradu Čerený Kameň či Archívu hlavného mesta SR Bratisla-
vy a mnohých ďalších pamätných miest, ktoré ešte projekt odhalí ako prepojenie 
s miestom pamäti Notre Dame.
 Príbeh pamäti miesta má ešte jeden potenciál. Hľadá odpovede aj na do-
teraz nevyslovené subjektívne otázky mladých ľudí – detí – kto som a  kam sa 
mám zradiť. Spája konkrétnu osobu, ale aj komunitu a identifikuje ich s miestom 
v pamäti a srdci, kde je tak typická vôňa, tak typická podlaha, po ktorej dlhé roky 
chodili. Miesto pamäti nás napĺňa istotou, že každý niekam patrí.
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POZNÁMKY

1
Samotná rehoľa vznikla v 16. storočí vo Francúzsku a jej zakladateľmi boli Piérre 
Fourier (1565 – 1640) a Matka Alexia, civilným menom Alexia le Clerc (1576 -1622).

2
Názov projektu tvorí známy výrok  Matky Alexie – Alexie le Clerc, zakladateľky 
rehole Notre Dame 

3
Krátka história kláštora a školy Notre Dame 
 V roku 1747 prišli prvé sestry – Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame 
do Bratislavy, aby tu začali svoju činnosť. Ubytovali sa v dome dobrodinky a za-
kladateľky kláštora- grófky Maholányi Oneillovej.1 Dievčenská škola Notre Dame 
pozostávala z vonkajšej ľudovej všeobecnej školy pre dievčatá a vnútornej školy. 
Vnútornú skromnú internátnu školu navštevovali šľachtické dievčatá (niektoré ich 
podobizne poznáme z obrazov 18. storočia ako „modré dámy“). Podľa dostupných 
prameňov z  roku 1750, v čase položenia základného kameňa kláštora, bolo v ústa-
ve 9 rehoľníčok, 31 slečien vo vnútornej škole a 78 žiačok vo vonkajšej škole. Počet 
rehoľníčok a žiačok oboch škôl neustále stúpal. V rokoch 1747 – 1780 v čase naj-
väčšieho rozkvetu školy,  ju navštevovalo celkovo 650 žiačok zo šľachtických rodín. 
Boli to prevažne 6 – 15 ročné dievčatá pochádzajúce z rôznych častí habsburskej 
monarchie, ale aj z území iných súčasných európskych štátov.
 V roku 1754 dokončili rehoľné sestry stavbu kláštora, ktorý dodnes stojí na 
Jesenského ulici č. 5. Stavba kostola Notre Dame prepojená s kláštorom, nebola 
nikdy úplne dokončená.
 Kanonisky mali v pláne zriadiť rozsiahly dievčenský vzdelávací ústav. Preto 
pristúpili k výstavbe budov pre vonkajšiu školu a sprístupnili ju 2. júla 1770. Hor-
livé účinkovanie Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame bolo známe široko 
ďaleko aj obyvateľom cisárskej Viedne. Našli sa mnohí, ktorí okrem Márie Terézie 
a grófky Oneillovej  finančne kláštor a školu podporovali. 
 Kláštor udržoval intenzívny kontakt  s  arcivojvodkyňou Máriou Teréziou. 
Historické pramene hovoria, že na jeho oficiálnom otvorení sa zúčastnila dňa 17. 
júla 1754 osobne so svojim manželom Františkom Lotrinským. Panovníčka aj ne-
skôr niekoľkokrát kláštor navštívila: 1754, 1766, 1773.  V roku 1775 bola kráľovná 
prítomná na skúške žiačok vnútornej a vonkajšej školy. Na jej osobné odporú-
čanie prišlo do vnútornej školy 55 žiačok. Od roku 1776 bol bratislavský kláštor 
z vďaky ku kráľovnej pomenovaný na Tereziansky.
 Blízky vzťah panovníčky  s  vedením kláštora naznačuje aj obsah 17 listov, 
ktoré sa zachovali a sú uložené v Archíve mesta Bratislavy. Mária Terézia   v nich 
ďakovala za blahoželania, ktoré jej kláštor zasielal a snažila sa v nich riešiť aj niekto-
ré problémy s nim súvisiace. Prácu v oblasti vzdelávania dievčat si kráľovná vážila. 
Školy, ktoré kláštor viedol, zaraďovala medzi najvýznamnejšie ústavy, akademické 
a cirkevné inštitúcie vo svojej ríši. V 70. rokoch 18. storočia poverila predstavenú 
kláštora a vedenie vnútornej školy overovaním školskej reformy Ratio educatione.
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„REGIONÁLNA VÝCHOVA“ 
A MATERSKÉ ŠKOLY 
V SLOVENSKOM NÁRODNOM 
MÚZEU V MARTINE 
– ETNOGRAFICKOM MÚZEU

Vlasta Kozáková
Slovenské národné múzeum v Martine – Etnografické múzeum 

 Slovenské národné múzeum v Martine je jednou z najväčších a najvýznam-
nejších inštitúcií svojho typu na Slovensku. V súčasnosti zastrešuje sedem špeciali-
zovaných múzeí, pričom jedným z nich je aj Etnografické múzeum. Táto inštitúcia 
sa zameriava na výskum, dokumentáciu, uchovávanie a prezentáciu ľudovej kul-
túry na území Slovenska. Jej stálu expozíciu tvoria tri samostatné tematické celky: 
Človek a pôda, Človek a materiál, Človek a odev. Stálu etnografickú expozíciu spo-
lu s budovou, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, čaká celková rekonštrukcia.
 Etnografické múzeum je ideálnym priestorom na absolvovanie regionál-
nej výchovy. Zaujímavé prostredie a citlivo zvolený zodpovedný pracovník vplý-
vajú predovšetkým na najnižšiu vekovú skupinu návštevníkov. Významne k tomu 
prispievajú odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti jeho zamestnancov a ich 
vysoká profesionalita, ktorá sa podstatnou mierou týka aj individuálneho prístu-
pu k vekovo rozdielnym skupinám návštevníkov.
Cieľom regionálnej výchovy v múzeu orientovanej na detského návštevníka je 
jeho postupné zoznamovanie sa s tradičnou ľudovou kultúrou v danom regióne 
v príjemnej atmosfére, a to prostredníctvom tvorivých dielní spojených s aktív-
nym dialógom. Prakticky nenahraditeľnou výhodou múzea je možnosť priameho 
využitia jednotlivých tematických častí etnografickej expozície, ako aj originál-
nych zbierkových predmetov.

 Ak niekto prichádza do múzea bez predsudkov a vopred pripraveného ná-
zoru, je to práve malé dieťa.

 Na konkrétnom pracovníkovi je, aký postoj si do budúcnosti toto dieťa vy-
tvorí. Jedným z dôležitých cieľov preto bola a stále je tvorba pozitívneho vzťahu 
medzi múzeom a dieťaťom už v predškolskom veku. 
 Od  roku 2009 boli v  spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom na 
tento účel oslovené postupne dve materské školy, z  toho ako prvá Súkromná 
materská škola P. Mudroňa v Martine. V tom čase ju navštevoval syn pracovníka 
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Turčianskeho kultúrneho strediska a nadviazanie spolupráce bolo jednoduchšie. 
O  rok neskôr po pozitívnej reakcii pribudla materská škola P. O. Hviezdoslava. 
Obidve sú situované v blízkom okolí budovy múzea a tým pádom im nevznikli 
žiadne náklady týkajúce sa prepravy detí.
 Spolupráca s uvedenými škôlkami trvá s malými prestávkami dodnes. Deti 
sa k nám s radosťou hlásia pri ďalších návštevách, ktoré absolvujú už so svojou 
triedou na základnej škole, alebo keď sa opakovane do múzea vracajú s rodičmi 
a starými rodičmi.
 V  septembri 2013 sme sa rozhodli osloviť aj materskú školu mimo mes-
ta, konkrétne z Dražkoviec. Situovaná je síce pomerne blízko pri Martine, ale aj 
tak je tu nutný prevoz detí. Boli sme milo prekvapení ochotou vedenia škôlky 
spolupracovať na našom projekte. Vôbec im neprekážalo, že budú musieť kaž-
dý mesiac objednávať a platiť autobus. Každá návšteva u nás je nimi ešte v ten 
deň spracovaná a uverejnená na ich webovej stránke. Výuka regionálnej výchovy 
v priestoroch múzea sa stala určitou formou prestíže.
 Jedným zo základov jej úspešnej realizácie v  našej inštitúcii bolo stano-
venie počtu návštev tak, aby to časovo aj obsahovo zvládli deti, ale zároveň aj 
zodpovedný pracovník múzea. Optimálny počet detí v jednej skupine je 20. V prí-
pade materských škôl a  prvého. stupňa základných škôl je ale potrebné prispô-
sobovať sa aktuálnemu počtu detí v triede. Dĺžka trvania pobytu v priestoroch 
múzea najmä z dôvodu nízkeho veku a s tým súvisiacej schopnosti udržať po-
zornosť nepresahuje 90 minút. Výber tém sa následne prispôsobil tomuto počtu 
a súčasne i ročným obdobiam a zvykom s nimi súvisiacimi.
 Jednotlivé témy celoročného vzdelávacieho cyklu sú zamerané na príro-
du Turca, ondrejské zvyky, „stridžie“ dni, tradičný odev, výrobu modrotlače, hrn-
čiarstvo (od roku 2010), Veľkú noc a výrobu kraslíc, letné práce v záhrade a záver 
je venovaný výrobe vlastných posterov. Téma Príroda Turca sa venuje prírode 
nášho najbližšieho okolia. Ondrejské zvyky približujú Katarínu, Ondreja, Barboru 
a zvyky s týmito menami súvisiace. Deti si veštia „budúcnosť“ odlievaním vosku 
do vody. V decembri majú možnosť prezliecť sa za Lucie, učia sa o význame svet-
la v živote našich predkov, o ochrane pred tmou a o zvykoch s tým súvisiacimi. 
Prostredníctvom ľudového odevu sa zoznamujú s jeho jednotlivými kusmi, zis-
ťujú ako sa kedysi ľudia obliekali, porovnávajú, ako sa líšil ženský a mužský odev 
v minulosti a dnes a aký význam v živote človeka zohrával. Téma o modrotlači 
im približuje ako sa kedysi vyrábala, kde sa používala, a ako ju odlíšiť od iných 
druhov textílií. Jej samotnú „výrobu“ si potom skúšajú pomocou pečiatok vyro-
bených zo zemiakov. Počas šiesteho programu, po prehliadke druhej časti stálej 
expozície venovanej materiálom, si z modelárskej hliny vytvárajú hlinené „nádo-
by“, a to podľa vybraných vzorov z expozície alebo podľa vlastnej fantázie. Medzi 
najobľúbenejšie témy patrí Veľká noc a výroba vlastných veľkonočných kraslíc. 
Deti si ich zdobia roztopeným farebným voskom. Máj je venovaný prácam na poli 
– konkrétne hrabaniu trávy. Na pamiatku sa deti fotia v jednoduchých ľudových 
odevoch, ktoré máme na takéto príležitosti zhotovené.
 Počas poslednej návštevy si skupinky detí tvoria svoje vlastné postery, 
ktoré zachytávajú ich jednotlivé návštevy v múzeu. Majú možnosť vybrať si z fo-
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tografií, ktoré sa zhotovujú priebežne počas roka a doplniť ich podľa vlastnej 
fantázie. Ich práce sú vystavené počas letných prázdnin.
 Celý program prebieha v uvoľnenej atmosfére primeranej veku a v priesto-
re, ktorý je momentálne z nedostatku miesta vyhradený medzi dvoma časťami 
stálej expozície, od ktorých je oddelený dverami, takže nedochádza k zbytočné-
mu odvádzaniu pozornosti.
 Každá návšteva začína uvítaním a usadením detí, ktoré priamo súvisí s ak-
tuálnou témou a formou jej prezentácie. Nasleduje krátke zopakovanie už pre-
bratých tém hravou formou, pričom majú menšie deti možnosť zvyknúť si na 
prostredie a  postupne prekonať hanblivosť. Aktuálna téma sa preberá buď na 
mieste prostredníctvom tvorivej dielne, aktívnym dialógom, prípadne prehliad-
kou priamo v konkrétnej časti expozície. Na záver si deti krátko zopakujú, čo si za-
pamätali a ako motiváciu na ďalšiu návštevu sa dozvedia, čo ich čaká nabudúce. 
Pred ich odchodom z múzea je vhodné spolu s prítomným pedagógom vybrať 
vhodný termín, kedy sa ďalšia návšteva uskutoční.
 Okrem pripraveného celoročného komplexného programu prebieha počas 
roka v múzeu aj individuálna regionálna výchova pre materské školy a prvý stupeň 
základných škôl. Jednotlivé subjekty si môžu vybrať jednu alebo niekoľko z už uve-
dených tém, v prípade záujmu aj z ďalších ktoré sú na tieto účely pripravené (vyná-
šanie Moreny, roľníctvo a i.). Zároveň majú možnosť niektoré z nich absolvovať aj 
v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny.

Prehľad počtu zúčastnených detí podľa jednotlivých materských a základných škôl 
v rokoch 2009 až 2013.

Počet detí (MŠ + ZŠ) zúčastnených na regionálnej výchove v SNM – EM

Materské školy priamo z Martina 2009 2010 2011 2012  2013     Spolu

SMŠ P. Mudroňa 210 108 47 150 68 583

MŠ Hviezdoslavova 0 172 139 135 124 570

MŠ Dolinského 0 0 0 25 18 43

MŠ Hurbanova 0 23 45 0 0 68

Spolu MŠ Martin 210 303 231 310 210 1264

Materské školy z okolia Martina      

MŠ Blatnica 0 0 19 0 0 19

MŠ Mošovce 0 0 28 0 0 28

MŠ Dražkovce 0 0 0 0 60 60

MŠ Sklabiňa 0 0 0 19 0 19

Spolu MŠ z okolia Martina 0 0 47 19 60 126

Základné školy Martin a okolie            

ZŠ Bell Amos 15 16 0 0 15 46

ZŠ Mudroňova 20 0 0 35 0 55

ZŠ Benice 70 0 0 0 0 70

Spolu ZŠ 105 16 0 35 15 171

Celkovo 315 319 278 364 285 1561
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Prehľad počtu zúčastnených detí podľa  jednotlivých ponúkaných programov v ro-
koch 2009 až 2013.

Programy ponúkané v rámci regionalistiky

Jednotlivé programy 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu

Príroda Turca 20 20 50 20 21 131

Ondrejské zvyky 43 20 44 0 20 127

Stridžie dni 42 0 0 0 19 61

Odev v minulosti 60 68 22 65 37 252

Modrotlač 90 50 25 47 35 247

Hrnčiarstvo 0 43 23 23 21 110

Veľká noc 20 41 76 43 20 200

Ako sa žilo 20 21 0 44 75 160

Postery - ukončenie 20 40 0 43 22 125

Spolu 315 303 240 285 270 1413

Roľníctvo 0 0 38 79 0 117

Morena 0 16 0 0 15 31

Celkovo 315 319 278 364 285 1561

 V tabuľkách nie sú zahrnuté návštevy skupín, ktoré sú primárne objednané 
len na tvorivé dielne, ale súčasne pred a počas tejto dielne je im podávaný výklad 
obsahujúci regionálnu výchovu (remeslá v Turci a i.). 
 Zároveň tu nie sú uvedené skupiny, ktoré regionálnu výchovu absolvovali 
v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny.

 Predpoklad úspešnej realizácie regionálnej výchovy v  priestoroch Etno-
grafického múzea v budúcnosti zahŕňa:
• systematickú prácu s vedením už spolupracujúcich materských škôl, 
• konzultovanie prípadnej individuálnej úpravy ich programu,
• rozširovanie ponuky programov pre dlhodobých partnerov,
• postupné zapojenie ďalšieho stáleho pracovníka múzea do samotného procesu 
• realizácie, zvyšovanie počtu periodických návštev regionálnej výchovy v múzeu 
o ďalšie materské školy a prvý stupeň základných škôl.
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VZDELÁVANIE V MÚZEU 
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MÚZEUM AKO VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA
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ŽIVOT PRI RIEKE
Múzejno-vzdelávací projekt Balneologického 
múzea v Piešťanoch
- alternatívny sprievodca expozíciou
s dlhodobým projektom učebnej expedície

Andrej Bolerázsky
Balneologické múzeum, Piešťany

 Múzejno-vzdelávací projekt „Život pri rieke“ vznikol v rámci niekoľkoročné-
ho kurzu Múzejnej pedagogiky ako súčasť celoslovenského vzdelávacieho pro-
jektu „Múzeum tretej generácie“ (M3G). Vzdelávací kurz zorganizovalo Slovenské 
národné múzeum a odborne ho viedla PhDr. Alexandra Brabcová. Cieľom bolo 
naučiť účastníkov vypracovať a  metodicky podporiť vzdelávacie projekty pre 
múzeá.
 Múzejno-vzdelávací projekt „Život pri rieke“ bol vypracovaný na konkrétne 
podmienky Balneologického múzea v Piešťanoch a za cieľ si kládol v maximálnej 
miere využiť vystavené exponáty a prepojiť ich s témou. Danou témou je život pri 
rieke Váh. Cieľom projektu je hlbšie spoznať všetky faktory života pri rieke v his-
torickom kontexte a vytvoriť si komplexný pohľad na vzájomný vzťah človeka a 
rieky.
 Balneologické múzeum 
v  Piešťanoch je jediné celoslo-
venské múzeum, zamerané na 
dejiny kúpeľov,  kúpeľníctva 
a využívania minerálnych a ter-
málnych vôd. Jeho predchod-
com bolo Piešťanské múzeum 
sprístupnené v roku 1933. Sídlo 
hlavnej expozície sa od vzniku 
múzea nezmenilo a  nachádza 
sa v  historickej budove Kúpeľ-
nej dvorany v Mestskom parku 
v  blízkosti rieky Váh a  zároveň 
v tesnej blízkosti centra mesta. 
Okrem tejto expozície múzeum 
spravuje ešte dve ďalšie v samostatných budovách. Predmetný projekt sa viaže 
k hlavnej expozícii múzea. Expozícia je orientovaná tak na históriu Piešťan a pieš-
ťanských kúpeľov ako aj na históriu využívania minerálnych a  termálnych vôd 
na Slovensku. Múzeum nemá samostatného múzejného pedagóga. Jedna oso-

Balneologické múzeum v Piešťanoch
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ba – lektorka, je síce vedená aj ako kultúrno-výchovný pracovník, no jej funkcia 
je kumulovaná aj s funkciou na pokladni pri vstupe, čím je jej pedagogická čin-
nosť výrazne obmedzená. Individuálny návštevníci si celú expozíciu prechádzajú 
sami, informácie získavajú z popiskov. Ak to možnosti dovoľujú, lektorka podá 
návštevníkom odborný výklad. Múzeum nemá žiadne voľné priestory mimo ex-
pozície, kde by sa dali robiť aktivity so žiakmi a skupinami návštevníkov. Z vyššie 
uvedených dôvodov je pre múzeum najvhodnejší samoobslužný múzejný pro-
jekt – didaktické listy, resp. alternatívny sprievodca expozíciou. V prípade rozširu-
júcich aktivít sa ako najvhodnejšie javia aktivity mimo priestorov múzea - učebné 
expedície pod vedením odborných pracovníkov.
 Termálne pramene a rieka Váh mali v minulosti výrazný vplyv na vytváranie 
miestneho charakteru Piešťan a širšieho okolia. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli 
vytvoriť múzejno-vzdelávací projekt, ktorého účelom je pomôcť spoznať „genia 
loci“ daného miesta a pochopiť, čo ho výrazne ovplyvňovalo a ovplyvňuje. Zá-
merom projektu je prostredníctvom zbierkových predmetov ukázať, ako blízkosť 
termálnych prameňov a  rieky výrazne ovplyvnila históriu a  charakter Piešťan 
a ponúknuť vzájomne prepojený  pohľad na rôzne aspekty života pri rieke.
 Projekt je vypracovaný  ako dvojetapový, zahŕňajúci samostatnú prácu 
v hlavnej expozícii múzea ako aj  následné dlhodobé aktivity učebnej expedície. 
Prvú etapu predstavujú samoobslužné pracovné listy v podobe tematických ka-
riet, ktoré môžu slúžiť aj ako alternatívny sprievodca pre hlavnú expozíciu múzea. 
Druhá etapa projektu rozširuje prvú etapu formou dlhodobej učebnej expedície 
a zahŕňa široké spektrum aktivít.
 Základným cieľom práce s  tematickými kartami je prepojiť historické a 
environmentálno-geografické vnímanie určitého miesta s prácou s vystave-
nými exponátmi. Ambíciou je dosiahnuť, na príklade konkrétnych vystavených 
predmetov, uvedomenie si vzájomného ovplyvňovania prírodného prostre-
dia a človeka, jeho historického a kultúrneho vývoja vo vzťahu ku konkrétnemu 
územiu, ktorého jednotiacim a spojovacím prvkom je rieka Váh. Cieľom je dať do 
vzájomných súvislostí priame hmatateľné trojrozmerné veci, viažuce sa k životu 
ľudí či k historickým udalostiam, nachádzajúce sa v múzeu s tým, či, do akej miery 
a ako boli ovplyvnené životom pri rieke. Môže ísť o priamu závislosť vzájomného 
ovplyvňovania alebo nepriamu, kedy predmet prostredníctvom „svojho“ príbe-
hu približuje udalosti, viažuce sa k životu pri rieke.
 Ďalšie ciele spočívajú v environmentálno–ekologickej výchove a sú za-
merané na prehĺbenie vedomostí o samotnej rieke ako aj na vytvorenie hlbšieho 
a pozitívneho vzťahu k rieke Váh ako k miestnemu fenoménu a dôležitej súčasti 
života v Piešťanoch. V neposlednom rade si kladieme za cieľ aj zmenu pohľadu 
návštevníkov na múzeum ako na miesto vzdelávania i ako na miesto atrak-
tívneho trávenia voľného času.

1. etapa projektu - práca s pracovnými listami - kartami

 Ťažiskom prvej etapy je práca s pracovnými listami vo forme samoobsluž-
ných kariet. Karty formátu A4 sú rozdelené do samostatných tematických okruhov, 
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jednotlivé okruhy sú farebne rozlíšené. Počet úloh v rámci jedného tematického 
okruhu sa pohybuje v rozsahu od 5 do 10 (podľa náročnosti úloh). Práca s jedným 
tematickým okruhom je naplánovaná na 45 minút – jednu vyučovaciu hodinu. 
Karty môžu byť voľne prístupné v stojanoch v expozícii alebo na pokladni múzea.
 Pracovné listy – karty môžu školské kolektívy vypracovávať v ľubovoľnom 
poradí či počte, podľa toho, koľko času a akej téme sa chcú venovať. Pracovné 
listy môžu vypracovávať aj individuálni návštevníci či rodiny s  deťmi. V  tomto 
prípade môžu karty plniť aj funkciu alternatívneho sprievodcu expozíciou. Pra-
covné karty sú riešené interaktívnou formou, môže sa do nich vpisovať, dopĺňať, 
kresliť, vlepovať a pod. Počet kariet a tematických okruhov presahuje možnosti 
vypracovania počas jednej návštevy múzea a má o.i. slúžiť aj k opakovaným náv-
števám expozície. Na prácu s kartami nie je nevyhnutná prítomnosť múzejného 
pedagóga. Návštevníci karty vypracúvajú a po múzeu sa pohybujú samostatne, 
v prípade žiakov či študentov pod vedením ich školského pedagóga. Pedagóg 
však musí byť na realizáciu projektu vopred inštruovaný. Inštruktáž a metodické 
materiály pre školy zabezpečí múzeum.
 V tematických kartách sú v maximálnej možnej miere využité konkrétne vy-
stavené zbierkové predmety. Sú však (na rozdiel od koncepcie celej expozície, kon-
cipovanej chronologicky), dané do vzájomného vzťahu človeka a rieky v danom 
regióne. Keďže skupiny sa po expozícii pohybujú samostatne, slúžia na orientáciu 
farebné značky – symboly. Predmety v expozícií, ktoré sa viažu ku sprievodcovi, sú 
označené jednotným logom – vodníkom s farebným rozlíšením podľa toho, k aké-
mu tematickému okruhu sa viažu. Podľa farebného označenia symbolu a farby te-
matickej karty sa návštevník expozície môže rýchlo a jednoducho orientovať.

 Tematické okruhy jednotlivých tematických listov – kariet (Názov témy / 
zameranie témy / farebné označenie tematickej karty):
1. „Som v Balneologickom múzeu, čo mi tu hrozí?“ (zoznámenie s múzeom) / tmavo-
modrá
2. „Na tejto úrodnej nížine sa usadíme“ (rieka Váh ako živiteľka) / žltá
3. „Nebuď vágus a choď rovno!“ (rieka Váh ako faktor formujúci krajinu) / zelená
4. „V mlyne sa nehreší!“ (rieka Váh ako zdroj energie) / červená
5. „Hradisko postavíme nad brodom“ (rieka Váh ako  ochrankyňa) / bordová
6. „Už plte idú!“ (rieka Váh  ako prirodzená dopravná tepna) / šedá
7. „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“ (rieka, resp. voda ako  liečiteľka) / 
biela
8. „Zachráň sa, kto môžeš“ (rieka Váh ako ničiteľka) / čierna
9. „O piešťanskom pávovi“ rieka mýtotvorkyňa / fialová
10. „Veľa vody z potoka, budú svieže do roka“ (rieka a ľudové zvyky) / oranžová
11. „Prečo je moje mesto najkrajšie“ (rieka ako faktor ovplyvňujúci bývanie, architek-
túru a tvar mesta) / okrová
12. „Na štrande je sranda“ (rieka ako miesto oddychu a zábavy) / ružová
13. „Kde bývaš?“ (rieka a jej odkaz prežívajúci v miestnych názvoch) / bledohnedá
14. „Moje dojmy z múzea“ (záverečné zhrnutie práce s tematickými pracovnými kar-
tami) / bledomodrá
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 I keď sú jednotlivé okruhy číslované, ich riešenie nie je závislé od poradia. 
Tematické karty sa môžu vypracúvať v  ľubovoľnom poradí. Jedinou výnimkou 
sú témy č. 1 a č. 14, ktoré vyžadujú vypracovanie na začiatku, resp. na konci akti-
vít. Otázky v jednotlivých okruhoch sú koncipované nie na skúšanie vedomostí, 
ale skôr na hľadanie a poukázanie vzájomných súvislostí. To si vyžaduje potrebu 
krátkeho textového úvodu ku každej otázke. Návštevník si však v  prípade po-
treby môže pomôcť aj zošitom s vypracovanými témami, obsahujúcim  podrob-
nejšie vysvetlenia jednotlivých otázok a úloh. Riešiteľský zošit bude prístupný 
v pokladni múzea.
 Vyplnené karty si návštevníci môžu vziať so sebou. Niektoré karty obsahu-
jú aj úlohy na aktivity mimo múzea (nalepenie fotografie, zakreslenie určitého 
miesta či opísanie textu z architektonickej pamiatky). V prípade práce školských 
kolektívov pod vedením pedagógov si žiaci budú môcť výsledky práce vyhod-
notiť, a to v múzeu po skončení aktivity alebo na hodine v škole. Prvá etapa je 
samostatná, uzavretá aktivita, ktorá nevyžaduje pokračovanie v druhej etape.

2. etapa – rozšírenie 1. etapy projektu na dlhodobý projekt 
učebnej expedície 

 Druhá etapa spočíva v dlhodobom projekte  - učebnej expedícii pre školy a 
zahŕňa široké spektrum rôznych aktivít (tvorivé dielne, diskusný krúžok, dotazník, 
laboratórna práca, komunitné aktivity, príprava a realizácia samostatnej výstavy 
k projektu). Táto etapa je projektovaná ako rozširujúca aktivita prvej etapy. Nad-
väzuje na ňu a rozširuje vedomosti, schopnosti a zručnosti práce s alternatívnym 
sprievodcom. Vyžaduje však už prítomnosť a  aktívne vedenie odborného pra-
covníka múzea alebo múzejného pedagóga, ktorý aktivity vedie. Je vhodné, aby 
pred realizáciou druhej etapy žiaci absolvovali väčšinu okruhov prvej etapy. Je 
na žiakoch, učiteľoch, vedúcich skupín, aké formy a okruhy si vyberú a akým spô-
sobom (losovaním, hlasovaním, výberom podľa učiteľa a pod). Druhá etapa je 
projektovaná na jeden školský rok, s plánovaním jednej aktivity na každý mesiac.

Tematické okruhy učebnej expedície
1 - Rozbor pracovných listov (z 1. etapy) s odborným pracovníkom múzea
2 - Diskusný „Riečny krúžok“  
3 - Učebná exkurzia – „Exkurzia za stromami“
4 - Nočná zážitková expedícia – „Príbehy mostov“
5 - Dotazník rodičom – „Čo vedia naši rodičia“
6 - „Piť či nepiť?“ (laboratórna práca)
7 - „Neváhaj a poď k Váhu!“ – komunitná aktivita
8 - „Rieka očami umelca“ – tvorivo-umelecká činnosť žiakov
9 - Záverečná slávnosť spojená s vernisážou

1 - Rozbor pracovných listov
 Rozbor a diskusia o problematike po vypracovaní pracovných kariet z prvej 
etapy, výmena skúseností,  dojmov, zisťovanie, aké nové a zaujímavé poznatky sa 
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deti dozvedeli. Táto aktivita sa odohráva v expozícii múzea a vedená je pracovní-
kom múzea.

2 - Diskusný „Riečny krúžok“
 Séria stretnutí s ľuďmi, ktorých práca sa v regióne viaže na rieku Váh (vo-
dohospodári, ornitológovia, rybári a pod). Stretnutia sú koncipované formou 
otvorených diskusií a nie jednosmerných prednášok, žiaci sa budú môcť pýtať 
ľubovoľné otázky k danej problematike.

3 - „Exkurzia za stromami“
 Exkurzia v tesnom okolí múzea na miesta, kde sú zachované zvyšky pô-
vodného lužného lesa. Počas exkurzie môžu deti vytvárať ľubovoľný tvorivý vý-
stup – napr. dokumentárna fotografia, umelecká fotografia, dokumentárne video 
a pod. Pri prezentácii výtvorov je dôraz kladený aj na reflexiu – diskusia o tom, 
aké pocity prežívali pri pozorovaní stromov, fotografovaní a pod.
Výsledné práce budú vystavené na nástenke v múzeu a webovej stránke múzea.

4 - Nočná zážitková expedícia - „Príbehy mostov“
 Oboznámenie sa so zaujímavými príbehmi piešťanských mostov, vyho-
dených do vzduchu ustupujúcou nemeckou armádou v apríli 1945 a o dobrod-
ružnom zachránení vzácnych leptov od M. Benku. Po úvodnej „teoretickej“ časti 
bude nasledovať nočná expedícia na Kolonádový most, ktorý je dnes národnou 
kultúrnou pamiatkou. Na záver expedície reflexia – zisťovanie pocitov, dojmov.

5 - „Čo vedia naši rodičia“ - dotazník rodičom
 Dotazník pre rodičov, prípadne starých rodičov, zameraný na ich vzťah, 
spomienky, zážitky viažuce sa k rieke Váh, na zmeny, aké si všimli, na to, či a ako 
trávili voľný čas pri rieke a pod. Vyhodnotenie dotazníka v expozícii múzea, re-
flexia, zisťovanie pocitov, dojmov, problémov, s akými sa stretli, aké nové skúse-
nosti získali atď.

6 - „Piť či nepiť?“ - laboratórna práca
 Analýza vody z Váhu na pracovisku Vodohospodárskeho podniku v Pieš-
ťanoch. Aktivita spočíva  v exkurzii, v odobratí vzoriek vody z Váhu, návštevy la-
boratória a oboznámenie sa s výsledkami analýz. Zisťujú, aký vplyv na prírodu či 
na človeka ma daná látka, čo spôsobuje v prírode, ako a kde sa mohla do Váhu 
dostať, aké sú limity na výskyt danej látky a či mohla byť daná látka v  rieke aj 
v minulosti a pod.

7 - „Neváhaj a poď k Váhu“ -  komunitná aktivita
 Zapojenie do čistenia brehov rieky Váh v Piešťanoch a jazera Sĺňava, ktoré 
sa každoročne koná pri príležitosti Dňa zeme. Závisí od dobrovoľného rozhod-
nutia žiakov, akou formou sa zapoja. Časť žiakov sa môže rozhodnúť aj pre an-
gažovanú prípravu akcie – získavanie ďalších ľudí (kamaráti, rodinný príslušníci, 
známi, spolužiaci z iných tried a pod.) formou pozvánok, webovej stránky, akciou 
v  škole, oznamom na nástenke, článkom v  miestnom periodiku,  oslovovaním 
ľudí na námestí a pod.)
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8 - „Rieka očami umelca“ -  tvorivo - umelecká činnosť žiakov
 Poslaním žiakov je vcítiť sa do role umelca. Žiaci si môžu vybrať ľubovoľ-
nú formu umeleckého výstupu (výtvarný, literárny, fotografický, dramatický) na 
tému „rieka“, „život pri rieke“ a pod. Môžu voľne využiť poznatky, skúsenosti, ktoré 
získali počas celej realizácie projektu.
 Na záver je spoločné stretnutie žiakov spojené s prezentáciou svojich prác. 
Stretnutie poslúži zároveň ako príprava na poslednú aktivitu – záverečnú slávnosť.

9 - Záverečná slávnosť
 Záverečná aktivita ukončujúca celý projekt. Žiaci pripravia výstavu, resp. 
prezentáciu svojich prác, vytvorených v rámci akcie „Rieka očami umelca“. Záve-
rečná slávnosť má formu vernisáže vo výstavných priestoroch múzea za účasti ro-
dičov a príbuzných ako aj pozvaných hostí (predstavitelia mesta, vodohospodári, 
ochranári, miestni umelci a pod).

 Pri realizácii celého projektu je dôležité venovať pozornosť aj PR projektu 
z dôvodu širšej propagácie nielen samotného projektu, ale i múzea (regionálna 
televízia, periodiká, rozhlas, webové stránky, sociálne siete a pod.).

Pedagogické zhrnutie projektu „Život pri rieke“

 Pri koncipovaní projektu sme 
didakticky vychádzali najmä zo zá-
sad konštruktivistickej pedagogiky 
a  objektového učenia. Z  formálneho 
hľadiska využíva zásady objektového, 
zážitkového učenia, orálnej histórie, 
učenia o  mieste, výchovy umením a 
komunitných aktivít. Ťažisko nespočí-
va v  naučení faktov, v  zopakovaní už 
učeného, ale prostredníctvom videné-
ho a zažitého si majú žiaci uvedomiť a 
pochopiť vzájomné vzťahy a  príčinné 
súvislosti. Dôraz je kladený na poskytnutie priestoru a podnetov na samostatné 
vyriešenie úloh ako aj na vlastnú iniciatívu a tvorivosť. Otázky, úlohy a činnosti sú 
navrhované tak, aby podchytili čo najširší záber ľudskej tvorivosti. Dôležité je dať 
žiakom dostatok možností samostatného logického uvažovania a vyvodzovania 
vlastných záverov. Žiaci sú vedení nielen k prezentácii svojich vedomostí, ale aj 
zručností a pocitov. Taktiež sa v konečnom dôsledku kladie dôraz na zažitie nále-
žitého ocenenia za vykonané aktivity.
 Projekt je primárne určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, resp. žiakov SŠ. Tejto ve-
kovej skupine sú prispôsobené aj otázky a úlohy. Pracovné listy však nie sú strikt-
ne viazané na túto vekovú skupinu. Môžu slúžiť aj ako alternatívny sprievodca 
pre individuálnych návštevníkov ako i menšie skupiny, najmä rodiny s deťmi. 
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MÚZEUM JE ŠKOLA HROU

Marta Kasášová
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

 Vplyv na vzdelávanie detí a mládeže má niekoľko subjektov. Základnou 
inštitúciou je jednoznačne škola. Avšak ku školskému vzdelávaniu patria aj rôz-
ne záujmové krúžky a návštevy kultúrnych zariadení, medzi ktoré patrí i mú-
zeum.  A práve múzeá majú veľký potenciál pre podporu a rozvoj kreatívneho 
myslenia i náhľadu na svet. Tento potenciál je ale možné umocniť za predpokla-
du, že medzi múzeom a školou vznikne obojstranne akceptovaná, rozvíjajúca 
sa spolupráca.
 Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch udržiava spoluprácu so základný-
mi a strednými školami i žiakmi predškolského veku predovšetkým v meste Nové 
Zámky a jeho blízkom okolí. Aby návštevníci opakovane prichádzali do múzea, 
je snahou pracovníkov vytvoriť prostredie bohaté na rôzne činnosti, pri ktorých 
najmä detský návštevník má možnosť získavať zmyslové, emocionálne i praktic-
ké skúsenosti, na základe ktorých sa učí nové veci. Dôležitým momentom preto 
je predmet nielen vidieť, ale v skutočnosti si naň aj podľa možnosti siahnuť, po-
súdiť ho podľa vizuálnej stránky, podľa hmotnosti, z  akého je materiálu, či pri 
manipulácii vydáva nejaký zvuk, prípadne akú má vôňu, alebo, ak je to možné, aj 
akú má chuť. Z praxe je známe, že najmä detský návštevník si z múzea odnesie 
najviac vedomostí vtedy, ak jeho návšteva je spojená s aktívnou činnosťou.
 Napriek tomu, že naše múzeum nemá vytvorené vzdelávacie oddelenie 
ani múzejného pedagóga, múzejno-pedagogickú činnosť realizujú predovšet-
kým lektorky. Okrem bežných návštev výstav a expozícií je možnosť zúčastniť sa 
prednášok alebo tvorivých dielní v rámci aktuálnych výstav, resp. aj mimo nich. 
Na základe toho múzejno-pedagogické aktivity môžeme rozdeliť na:
 • aktivity súvisiace s výstavou (sprievodné programy približujúce výstavu aj  
 praktickou formou)
 • aktivity, ktoré priamo nesúvisia s výstavou

 V  nasledujúcej časti môjho príspevku Vám predstavím niekoľko výstav 
a s nimi súvisiacich sprievodných aktivít. Interaktívne prvky k nim boli pripravo-
vané v spolupráci s odbornými pracovníkmi múzea.
 Aktuálnou výstavou na prelome rokov 2013-2014 v našom múzeu bola vý-
stava „Castrum Novum Anno 1663 - Po stopách Turkov“, ktorou sme si pripo-
menuli dobytie novozámockej pevnosti tureckým vojskom pred 350-timi rokmi 
(1663-2013). Vďaka spolupráci troch domácich a troch susedných múzeí z Maďar-
ska a ďalších dvoch spoločností zaoberajúcich sa tureckým obdobím, návštevní-
ci zažili nezvyčajnú dobovú atmosféru s viac ako 150 autentickými zbierkovými 
predmetmi zo 17. storočia, ktoré boli doplnené aj rekvizitami a rekonštrukcia-
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mi odevu. Tento symbolický návrat 
do exotického, orientálneho sveta 
novozámockého ejáletu rozprával 
pútavý a náučný príbeh oblieha-
nia a pádu našej vtedajšej ideálnej 
pevnosti. V rámci múzejno-peda-
gogických aktivít pripravených pre 
školskú mládež, sa naskytla príleži-
tosť hravo a bližšie sa oboznámiť s 
aktérmi tejto dejinnej udalosti plnej 
nemeniteľných skutočností, prekva-
pení, fatálnych náhod, dnes nevída-
ného hrdinstva, ale aj zlyhania ľudského faktoru. Zároveň sa naskytla možnosť 
hľadať odpoveď na otázku – čo by sa mohlo stať, keby… - ako by mohlo byť 
všetko inak…. – otázku, s ktorou sa dnes  môžeme len pohrávať.

 „Arborétum Mlyňany SAV - živá mapa sveta“ - toto pomenovanie do-
stala výstava, ktorou sa arborétum prvýkrát predstavilo návštevníkom v muze-
álnych priestoroch. Keď v  roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi v  spolupráci 
so záhradníkom Jozefom Mišákom začal v podraste dubovo-hrabového lesa vo 
Vieske nad Žitavou pokusne vysádzať prvé vždyzelené cudzokrajné dreviny, ani 
netušil, že o 120 rokov bude ich práca prezentovaná aj v novozámockom mú-
zeu. Predstavenou doménou 
bola zbierka cudzokrajných 
vždyzelených drevín, člene-
ná na plochu Ambrózyho 
semper vireo parku, plochu 
východoázijskej dendroflóry, 
plochu severoamerickej den-
droflóry, plochu kórejskej 
dendroflóry a plochu sloven-
skej dendroflóry. V rámci vý-
stavy sa návštevníci obozná-
mili aj s vedecko-výskumnou 
činnosťou v Arboréte Mlyňa-
ny SAV a pozreli si videopre-
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zentáciu o histórii arboréta. V tvorivej dielni deti využili svoju fantáziu pri práci 
s rastlinným materiálom privezeným z arboréta. Okrem toho sa žiaci a študenti 
zúčastňovali prednášok o rôznych typoch lesa a po prednáške podľa vzoriek kôry 
určovali stromy (breza, borovica, dub, buk...). Najmenší si zahrali pexesá a  puzzle 
a  pre záujemcov o  nahliadnutie do mikrosveta rastlín boli pripravené vzorky 
mnohých druhov peľu, prieduchy listov drevín a i.

 Výstava „Vtedy a  dnes - Maďari v Margate“ viedla návštevníkov po sto-
pách uhorských križiakov na hrade Margat, najrozsiahlejšom križiackom hrade 
v  Svätej zemi. Vystavené exponáty, kópie sýrskych kultúrnych pamiatok (kera-
mika, mince, časti vojenskej výzbroje a  i.), prezentovali výsledok spoločnej sýr-
sko-maďarskej práce archeológov pod vedením Balázsa Majora, historika, arche-
ológa a arabistu, ktorý 
zorganizoval túto mi-
siu za účelom arche-
ologického výskumu 
tohto hradu. Pre cie-
ľové skupiny návštev-
níkov boli pripravené 
interaktívne prvky - te-
maticky zostavená hra 
domino, na magnetic-
kom paneli bolo za-
chytené historické ob-
dobie vlády Ondreja II., 
žiaci si mohli poskla-
dať nápisy, či vytvoriť 
obrázky z  vrchnáčikov 
PET fliaš, pozrieť 3D rekonštrukciu hradu Margat, video z archeologických vyko-
pávok. Pre najmenších návštevníkov sme pripravili skladacie kocky, poskladaním 
ktorých vznikli ručne maľované obrázky s križiackou tematikou.
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 Dlhoročná spolupráca Mú-
zea Jána Thaina v Nových Zámkoch 
s  partnerskými múzeami a inštitú-
ciami v Maďarsku sa odzrkadlila na 
spoločnej výstave „Stredovek a re-
nesančné kráľovské dvory“, ktorú 
novozámocké múzeum pripravilo 
v  spolupráci s vyšehradským Múze-
om kráľa Mateja Korvína pri Maďar-
skom národnom múzeu a Maďarskou 
spoločnosťou hier a hračiek Árona 
Kissa. Ručne vyrobené bábky v ho-
nosných historických kostýmoch sa 
stali rozprávačmi príbehov odzrkad-

ľujúcich dobové výtvarné zobrazenia, 
výjavy z kroník a ďalších historických 
prameňov. Sprievodným podujatím pre 
deti boli „Rozprávky spravodlivého krá-
ľa  Mateja“, ktoré si na kolese rozprávok 
vytočili malí návštevníci. Po prečítaní vy-
losovanej rozprávky nasledoval rozbor 
deja - kto bol hlavný hrdina, aká bola 
hlavná myšlienka, ďalej charakterizovali 
kladné a záporné postavy, čo rozprávka 
vyjadrovala, aké z nej plynie poučenie. 
Na záver si vybranú rozprávku zahrali 
a k nej si mohli vytvoriť aj bábku podľa 
motívov na výstave alebo podľa vlastnej 
fantázie.
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 Veľkému záujmu návštevníkov sa 
tešila aj výstava „Nitrianska poľná že-
leznica“, ktorá návštevníkom predstavi-
la múzejnú úzkorozchodnú Nitriansku 
poľnú železnicu (rozchod trate 760 mm), 
nachádzajúcu sa v  areáli skanzenu Slo-
venského poľnohospodárskeho múzea 
a  výstaviska Agrokomplex v  Nitre, od 
obdobia jej výstavby, cez rekonštrukcie, 
opravy až po dnešnú prevádzku. Zaují-
mavosťou výstavy boli originálne foto-
grafie pôvodnej poľnej železnice a  parných rušňov, posledné dokumentačné 
fotografie opráv parných rušňov a dobrovoľníckych brigád, uniformy, lístky, zau-
jímavé časti rušňov a trate, súčiastky, ale aj modely poľnohospodárskych strojov 
využívaných pri poľnohospodárskych prácach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pre detského návštevníka bola určená najmä druhá – interaktívna časť 
výstavy nazvaná „Na prvej koľaji pozor !“, kde si hravou formou nielen „malí“ 
mohli vyskúšať prácu náčelníka historickej staničky, pobudnúť v jeho kancelárii 
s pokladňou a v jeho uniforme. Okrem toho mohli vydávať cestovné lístky s vlast-



49

nou pečiatkou, zahrať sa s  vláčikmi modelovej 
poľnej železnice, poskladať kocky so železničnou 
tematikou, či riadiť lokomotívu Bibianu. Hravou 
formou deti spoznávali rôzne typy železníc – 
konskú, parnú, poľnú, lesnú. Pri vstupe do múzea 
všetkých vítala bronzová socha psíka Hachika z 
Japonska, ktorý im vyrozprával svoj životný prí-
beh. Lákadlom výstavy bola jazda na statickej bi-
cyklovej drezine, posuvný semafor, vozeň Orient 
Expresu, v ktorom sa viezla spisovateľka Agatha 
Christie s českým skladateľom Antonínom Dvořá-
kom.
 Nezabudnuteľným zážitkom bola vyhliad-
ková jazda turistickým vláčikom s vlastným  ces-
tovným poriadkom, ktorý návštevníkov počas 
štyroch dní (štvrtok - nedeľa) vozil po trase cen-
trum mesta – múzeum - železničná stanica (tu bola 
výstava modelov železničných modelárov z  Ko-
márna) – múzeum - centrum mesta. Okrem toho 
tento vláčik vo štvrtok a v piatok vozil žiacke sku-
piny do múzea a späť priamo zo škôl.

 Výstavou „135. výročie hasičského zboru v Nových Zámkoch“ nielen 
Novozámčania, ale i obyvatelia širokého okolia vzdali hold odvážnym mužom, 
ktorí kedysi i dnes bojovali i bojujú s ničiacimi plameňmi, aby zachránili nielen 
majetok, ale i životy ľudí, neraz aj s nasadením vlastných životov. Výstava zachy-
távala najdôležitejšie míľniky hasičstva v európskom, slovenskom i v novozámoc-
kom meradle. Vystavené predmety, doplnené dobovými i súčasnými fotografia-
mi, spolu s textami prezrádzali históriu formovania hasičského zboru v Nových 
Zámkoch od minulosti až po súčasnosť, od niekdajších dobrovoľných hasičov po 
dnešných profesionálov.
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 Sprievodnou aktivitou bolo premietanie dokumentu o zásahoch hasičov 
pri požiaroch, pri rozličných haváriách, dopravných nehodách, záchranných prá-
cach napr. pri zosuvoch pôdy, víchriciach, záplavách a pod.. Pravidelné besedy 
s mjr. Stanislavom Zimulom a jeho kolegami z HaZZ v Nových Zámkoch boli do-
plnené nácvikom obliekania ochranných odevov pri zásahoch v mimoriadnych 
situáciách, vedomostným testom a  záverečným fotografovaním pri historickej 
ručnej hasičskej striekačke na nádvorí múzea.

Aktivity počas roka
 Okrem sprievodných podujatí k  vybra-
ným výstavám lektorky organizujú pre škol-
ské skupiny prednášky, besedy a tematické 
tvorivé dielne aj počas roka. Tvorivé dielne 
sú zväčša rozdelené na dve  časti – teoretic-
kú, kde sa rozpráva o danej téme napr. aký 
je význam Veľkej noci či Vianoc, aké sú zvy-
ky počas týchto sviatkov, ako sa slávili v mi-
nulosti a ako dnes atď.. V praktickej časti si 
žiaci vyhotovujú predmety podľa predlohy 

alebo podľa vlastnej fantázie. Obdobne je to aj pri ostatných tvorivých aktivitách 
počas roka, ktoré sa realizujú nielen pre návštevníkov v priestoroch múzea v No-
vých Zámkoch, ale aj vo vysunutých expozíciách múzea vo Svodíne.

 Tradične obľúbeným podujatím je každoročná Noc v  múzeu, kedy sa 
v priestoroch múzea návštevníci stretnú s remeselníkmi, pod vedením ktorých 
si vyskúšajú pletenie košíkov, výrobu predmetov zo šúpolia, rezbárstvo, hrnčiar-
stvo, prácu so slaným cestom, výrobu šperkov a dekorácií z rozličných materiálov, 
vypaľovanie  do dreva, lukostreľbu, prácu modelárov a i. Vo večerných hodinách 
je možné pozorovať oblohu hvezdárskym ďalekohľadom, posedieť si pri chvíľke 
poézie, v spoločenskej miestnosti bývajú prednášky 
a vo výstavnej miestnosti je premietnutý film tema-
ticky súvisiaci s aktuálnou výstavou. Počas prehliad-
ky múzea sa návštevníci môžu zapojiť do kvízu, ku 
ktorému pomôcky na riešenie sú zašifrované buď 
v  textoch na paneloch v expozíciách alebo vyplý-
vajú z názvov predmetov vo vitrínach. Za úspešné 
vylúštenie rébusu riešitelia dostávajú diplomy.
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 Sprievodným podujatím k  Noci múzeí bol aj opakovane zorganizovaný 
karneval historických masiek, ktorý sa konal v piatok dopoludnia (pred sobotňaj-
šou Nocou v múzeu). Podmienkou účasti bola vlastnoručne vyhotovená maska 
a odev predstavujúci vopred zadané historické obdobie. Masky sa v určený čas 
zhromaždili v parku pri múzeu a potom v sprievode prešli mestom na námestie, 
kde sa predviedli aj tanečným výkonom, počas ktorého porota vybrala najkrajšie, 
najoriginálnejšie či najzaujímavejšie masky. Karneval bol vyhodnotený za účasti 
primátora mesta, ktorý s riaditeľkou múzea oceneným maskám odovzdal ceny. 
Nezabudlo sa ani na ostatné masky, ktoré za účasť v karnevale dostali diplomy 
a drobné spomienkové predmety.

   
   
   
   

 Novozámocké múzeum je už tradične spoluorganizátorom vedomostných 
súťaží „Poznaj históriu svojho mesta“ a „Život a  dielo Antona Bernoláka“. 
V rámci príprav súťažiaci môžu navštíviť konkrétnu časť expozície vzťahujúcu sa 
k súťažným otázkam, čo im umožní „prevetrať si“ vedomosti k danej téme, prí-
padne získať ešte doplňujúce informácie.
 V oblasti regionálnej výchovy múzeum realizuje vlastivedné prechádzky, 
počas ktorých sa žiaci a študenti oboznamujú s históriou mesta i významom za-
chovania kultúrnych pamiatok v meste i v regióne. Ak nedovolí počasie prejsť sa 
po kultúrnych pamiatkach v meste, náhradným riešením je možnosť zúčastniť sa 
prednášky o  týchto pamiatkach v spoločenskej miestnosti múzea formou pre-
zentácie.

 Úspešná je aj spolupráca s Univerzitou Selyeho v  Komárne, ktorej po-
slucháči pedagogickej fakulty (budúci učitelia slovenského jazyka a  literatúry) 
navštevujú pamätnú izbu Antona Bernoláka a  zároveň sa v  rámci samostatnej 
prednášky oboznámia aj so životom a dielom tohto národného dejateľa i  jeho 
pôsobením v Nových Zámkoch.
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Okrem toho lektorky 
realizujú interaktívne 
prednášky pre zák-
ladné a  stredné ško-
ly aj v pamätnej izbe 
Gergelya Czuczora.

 V poslednom období sa v múzeu začína for-
movať aj práca s handicapovanými ľuďmi, ku kto-
rým je potrebné pristupovať osobitne, podľa ich 
potrieb. Formou tvorivých aktivít sa lektorky sna-
žia aj týmto občanom podať obraz múzea ako in-
štitúcie, kde možno nielen vidieť, ale sa aj všeličo 
naučiť. Veľmi dobrá je spolupráca s organizáciou 
Úsmev, n. o., v Nových Zámkoch (občania s men-
tálnym a  kombinovaným postihnutím). V  závere 
roka 2013 lektorky  pre klientov tohto zariadenia 
pripravili mikulášske posedenie, kde sa porozprá-
vali o symboloch Vianoc a odovzdali im darčeky.
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REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Justína Striešová
Múzeum mesta Bratislavy

 Vzdelávacie programy sa v Múzeu mesta Bratislavy pripravujú od roku 
1999. K tejto činnosti zaraďujeme aj výtvarné ateliéry, denný tábor, podujatia ro-
dinného typu a akcie pre širokú verejnosť. Obsahovo sú zamerané na rozšírenie 
vedomostí a popularizáciu dejín Bratislavy. Pre školské skupiny sú vhodným do-
plnením učiva Dejepisu, Občianskej výchovy, Výtvarnej výchovy, Náuky o spoloč-
nosti a Umenia a kultúry. 
 Jedným zo sprievodných programov je aj program Remeslo má zlaté dno, 
ktorý realizujeme v  zrekonštruovaných priestoroch Starej radnice. Vzdelávací 
program ponúkame celoročne, tj. dlhodobo a je určený žiakom vo veku 6 až 11 
rokov. Cieľom projektu je priblížiť a  sprostredkovať históriu remesiel a  cechov 
v Prešporku hravou a pútavou formou. Ďalším cieľom je podnietiť rozvoj fantá-
zie a  tvorivej činnosti detí. K atraktivite vzdelávacieho programu prispievajú aj 
didaktické pomôcky - makety cechovej truhlice, zvolávacích tabuliek, výučného 
listu zhotovené podľa exponátov múzea. Interaktívne materiály neraz uľahčujú 
detským návštevníkom porozumieť náročnosti historickej témy a približujú im 
dôležité momenty vzdelávacieho programu. Na spomínaný projekt boli vynalo-
žené minimálne finančné prostriedky. Všetky makety si autorka zhotovila sama. 
Návštevnosť múzeí vo všeobecnosti závisí od miery propagácie. Školy pravidelne 
informujeme nielen o novinkách, ale aj o dlhodobých vzdelávacích programoch 
a rozosielame im ponukové listy elektronickou poštou. Tento postup sa nám 
osvedčil aj pri propagácii programu Remeslo má zlaté dno.
 Hlavným dôvodom, ktorý autorku viedol k spracovaniu témy remesla vo 
vzdelávacom programe bola jednak skutočnosť, že remeselná výroba v Bratisla-
ve mala veľmi bohatú históriu. Remeselníci a  ich záujmové združenia – cechy 
zohrávali dôležitú úlohu v niekdajšom slobodnom kráľovskom meste Prešporku, 
ktoré istý čas bolo metropolou Uhorského kráľovstva. Remeslom sa zaoberala 
väčšina hospodársky činného obyvateľstva. Na konci vlády Márie Terézie existo-
valo v meste okolo sto remeselníckych špecializácií a  len na pôde slobodného 
kráľovského mesta bolo okolo tisíc remeselníckych dielní, v ktorých pracovalo asi 
dvetisíc tovarišov a päťsto učňov. Ďalšie desiatky remeselníkov žili a pracovali na 
Podhradí. V Bratislave existovalo aj viacero výrobných odvetví, ktoré v tom čase 
ešte inde na Slovensku ani v Uhorsku nemožno nájsť, ako napríklad výroba stu-
žiek a iných jemných textílií, čokolády, škrobu, kariet, rôznych jemných kovových 
pracovných nástrojov a pod. Program čerpá inšpiráciu aj zo zbierok rozsiahlej ko-
lekcie cechových predmetov, ktoré svojou kvalitou patria k najvýznamnejším sú-
borom tohto druhu na Slovensku. Časť cechálií je v súčasnosti vystavená v jednej 
z miestností Starej radnice. Dostali sa k nám vďaka úradnému nariadeniu, ktoré 



54

cechom v Uhorsku pri ich zániku v roku 1872, resp. pretvorení na živnostenské 
spoločenstvá, stanovovalo povinnosť odovzdať do múzeí dokumenty a predme-
ty spojené s ich činnosťou. Pri prechádzke Starou radnicou upútajú návštevníka 
rôzne zbierkové predmety napr. kalichy, monštrancie, relikviáre, mreže, zámky, 
vstavané skrine, odevy, merice na obilie atď. Viaceré z nich sú ukážkami vysokej 
úrovne remeselnej výroby.

 Vzdelávací program je postavený na objektovom učení a zážitkovom uče-
ní. Skladá sa z dvoch hlavných častí.
1. Zoznámením sa zo zbierkovými predmetmi a spoločným objasnením si poj-
mov remeselník, výrobok, cech, štatúty, cechové predmety na konkrétnych prí-
kladoch. Získaním teoretických znalostí o niekoľkých remeslách súčasne.
2. Oživením starých remesiel – tu sa uplatňuje výtvarná tvorivosť a zručnosť detí. 
Prvá časť sa odohráva v expozícii, druhá prebieha v detskom ateliéri.

 Dôležitú úlohu počas celej návštevy múzea zohrávajú aktivity, hry a  di-
daktické pomôcky, ktoré vťahujú účastníkov do deja, aby im podnetnou formou 
poskytli čo najviac vedomostí. V úvodnej časti expozície venovanej sakrálnemu 
umeniu sa  skupiny žiakov zastavia pri bohoslužobných predmetoch kalichoch, 
monštranciách a relikviároch. Premýšľajú, kto tieto krásne predmety vyrobil? 
Komu vďačíme za ich vznik? Tak sa dostávame k ústrednej téme remesla.
Na obrázku zachytávajúcom výrobcu nožov sa pokúsime vysvetliť si pojem re-
meslo a remeselník. Dobové ilustrácie zobrazujúce remeselné profesie majú 
zväčša veľkú výpovednú hodnotu. Deti popisujú, čo vidia na obrázku: muža - re-
meselníka, dielňu, pracovné nástroje, výrobky - nože. Na základe riadeného roz-
hovoru zisťujú, že remeslo bola malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne 
ručnej práci výrobcu a na obmedzenej deľbe práce v dielni a smeli mu vyučiť len 
muži. Uvedomujú si aj skutočnosť, že remeslám sa darilo predovšetkým v mes-
tách s najvýznamnejšími privilégiami a opevnenými hradbami. Uvažujú nad tým, 
čo nahradilo remeselnú výrobu dnes.
 Skutočnosť, že sa v Starej radnici nachádza súbor štyroch sklomalieb 
z  Dómu sv. Martina, ktorých donátorom bol klobučnícky majster Johannes 
Gitzer, autorku programu inšpirovala k zábavnej úlohe – hre na skrývačku. Maľba 
prezrádza, že remeselníci sa angažovali aj v záležitostiach verejného blaha a boli 
váženými obyvateľmi mesta. Maliar šikovne zakomponoval meno, priezvisko klo-
bučníka a symbol remesla, ktoré vykonával do dolnej časti výjavu so sv. Jánom 
Krstiteľom. Taktiež súvislosť medzi menami svätca a remeselníka /Ján, Johannes/ 
nie je zvolená náhodne. Deti majú za úlohu nájsť dva klobúky skutočný a nama-
ľovaný. Zámerom aktivity je podporiť u detského návštevníka zvedavosť, túžbu 
po pohybe. A  zároveň priblížiť zašlú slávu klobučníckeho remesla v  Bratislave. 
Dnes len málokto vie a ani by azda nikto nepredpokladal, že v druhej polovici 16. 
storočia sa klobučníctvo  stalo najvýznamnejším remeslom v Prešporku. 
 K  ďalšej zaujímavej činnosti, ktorá sleduje dva ciele: zistiť, aké remeslá 
v našom meste prekvitali a rozpoznať, kto výrobok vyrobil, je hra s fotografiami. 
Učenie môže byť zábavnejšie, ak detským návštevníkom vyrozprávam príbeh o 
Bielej panej, ktorá noc čo noc upratuje v Starej radnici. Dôsledkom jej unáhlené-
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ho „upratovania“ je  nesprávne priradenie výrobku k výrobcovi, úlohou žiakov je 
chyby napraviť a nájsť správne dvojice. Prostredníctvom fotografií remeselných 
výrobkov - dnes už zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy - určujú, kto 
ich v minulosti mohol zhotoviť.
 Vykonávanie remesla si vyžadovalo dlhoročnú odbornú prípravu. Cechy 
mali po stáročia ustálenú štruktúru a  hierarchiu. Vhodným spôsobom ako pri-
blížiť cechy a ich protagonistov, je úloha s kartičkami. Traja žiaci dostanú do rúk 
kartičky s pomenovaniami tovariš, učeň, majster a zoradia sa podľa postupnosti. 
Tým sa naučia rozlišovať tri stupne remeselníkov a podmienky, ktoré musel mla-
dík splniť, aby postúpil z nižšej úrovne na vyššiu.
 Vonkajším prejavom cechov boli cechové znaky. Symbolom každého ce-
chu mohlo byť náradie, s ktorým príslušní remeselníci pracovali, alebo výrobok. 
V časti expozície, s cechovými predmetmi hľadáme, kde všade cechy tieto svoje 
znamenia používali. Stretávame sa s nimi na zvolávacích tabuľkách, pečatidlách, 
nádobách, pokladničkách i vývesných štítoch. Zaujímavým spestrením progra-
mu je práca s maketou cechovej truhlice. Deti môžu truhlicu otvoriť a zistiť, čo 
sa v  nej uchovávalo a  aký mala význam v živote cechu. Následne si štafetovi-
te posielajú makety zvolávacích tabuliek a identifikujú na nich znaky jednotli-
vých cechov. Rozmýšľajú, akým spôsobom by si remeselníci dohovorili schôdzky 
v dnešných časoch. Výhoda didaktických pomôcok spočíva v tom, že sa s pred-
metom môžu lepšie zoznámiť a pozorne ho skúmať napr. tabuľka zlatníkov bola 
pomaľovaná z oboch strán. Skúsenosti získané v expozícii zužitkujú v praktickej 
časti programu.
 Praktická časť projektu prebieha v detskom ateliéri. Tu si návštevníci pre-
veria svoje zručnosti a  výtvarný talent. Obľúbenou činnosťou žiakov je tvorba 
vývesných štítov. Múzejný pedagóg prihliada na to, aby si zvolili takú symboliku 
a znak, ktorá je ľahko čitateľná. Ako materiál používajú farebné výkresy.
 Po dokončení vývesných štítov sa žiaci ocitnú v improvizovanej remeselnej 
dielni pekára, kde si vyskúšajú prácu učňa. Predvedú, ako by pozametali dielňu, 
nakoľko učni museli robiť veľa pomocných prác. Preosejú múku a rozpoznávajú 
rôzne pekárenské ingrediencie. Majster ich následne poverí vypracovaním cesta. 
Ak všetky podmienky zvládnu, nasleduje slávnostná chvíľa, kde hlavnú úlohu zo-
hráva cechová truhlica. Na cechovej schôdzi a po príhovore cechmajstra sú pred 
celým cechom slávnostne oslobodení. A dostanú do rúk výučné listy.
 Vzdelávací program Remeslo má zlaté dno sa spočiatku odohrával len v   
priestore s cechovými predmetmi. Aby návšteva múzea bola pre deti viac zá-
žitková, snažili sme sa ju neskôr realizovať vo väčšine priestorov Starej radnice. 
Projekt sa neustále vylepšuje a  zdokonaľuje. Zo strany žiakov a  pedagógov je 
prijímaný pozitívne. V budúcnosti by bola vítaná aj spolupráca s odborníkmi-re-
meselníkmi, ktorí by žiakom priblížili napr. točenie na hrnčiarskom kruhu, tkanie 
na krosnách či pečenie medovníkov.
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AKTUÁLNY STAV I PERSPEKTÍVY 
VZDELÁVANIA VEREJNOSTI 
V SLOVENSKOM NÁRODNOM 
MÚZEU – HUDOBNOM MÚZEU

Lucia Fojtíková
SNM – Hudobné múzeum, Bratislava

1. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – HUDOBNÉ MÚZEUM

 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum (ďalej SNM – Hudobné 
múzeum) vzniklo v roku 1965 ako prvé špecializované slovenské hudobno-do-
kumentačné pracovisko vo forme hudobného oddelenia Historického ústavu 
Slovenského národného múzea. V roku 1991 sa hudobné oddelenie z ústavu vy-
členilo a vzniklo špecializované pracovisko SNM – Hudobné múzeum. Poslaním 
inštitúcie je komplexná archívna dokumentácia dejín hudby a hudobných ná-
strojov a jej zbierkový fond tvorí v súčasnosti viac ako 125 tisíc jednotiek. Múzej-
né zbierky prezentuje múzeum formou expozičnej, výstavnej i edičnej činnosti, 
vzdelávacích programov a koncertnými podujatiami.

 Múzeum sídli v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Ďalším 
pracoviskom múzea je klasicistický kaštieľ v Dolnej Krupej, ktorého história sa 
viaže k rodu Brunsvikovcov. Slávny hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven 
udržiaval s touto šľachtickou rodinou kontakty a hovorí sa, že kaštieľ navštívil. 
Posledná šľachtická majiteľka kaštieľa, Mária Henrieta Choteková, vybudovala v 
obci najväčšie rozárium v strednej Európe a múzeum si grófku i jej ružiarske akti-
vity každoročne pripomína okrem iného aj podujatím Slávnosti ruží.

2. VZDELÁVANIE V SNM – HUDOBNOM MÚZEU: 
AKTUÁLNY STAV

 V širšom kontexte možno povedať, že vzdelávanie verejnosti v múzeu 
prebieha v súčasnej dobe najmä formou expozičnej a výstavnej činnosti, kon-
certných podujatí, ponuky najmä starších edičných titulov, ako aj odborných 
konferencií (v období rokov 2011 – 2013 múzeum každý rok usporiadalo od-
bornú konferenciu). Z hľadiska hudobného žánru ide o podujatia z oblasti kla-
sickej, ľudovej ale i  populárnej hudby (posledne menovanej sa dosiaľ týkajú 
najmä výstavy a  sporadicky koncertné podujatia). Z  hľadiska tematicko-kon-
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cepčného pri expozičnej a výstavnej, ale i edičnej činnosti sú to najmä projek-
ty, zamerané na významnejšie hudobné osobnosti a ich tvorbu, na dejiny hu-
dobnej kultúry na Slovensku, hudobné nástroje či sledovanie vývoja hudobnej 
techniky.
 Napokon treba spomenúť i vzdelávacie programy, ktoré sa v múzeu začali 
realizovať prakticky od roku 2007 pod vplyvom Oddelenia múzejnej pedagogiky 
na generálnom riaditeľstve SNM. Vzhľadom na oblasť múzejnej pedagogiky sa 
užšie zameriame priamo na ne.

 V roku 2008 produkovalo múzeum v spolupráci s bratislavským Cirkev-
ným konzervatóriom program Prechádzka storočiami v podobe interaktívnej 
prednášky a ukážok živej interpretácie hudby konzervatoristami. O rok neskôr 
vznikol v spolupráci s Oddelením múzejnej pedagogiky program Ľudia a hudba 
ako sprievodný program k výstave Muzika Etnika (výstavu realizovalo múzeum 
v spolupráci s Národním muzeom a Univerzitou Karlovou v Praze). V roku 2010 
som získala financie na svoj autorský projekt Tri tajomstvá o hudobných ná-
strojoch. Program sa realizoval v rokoch 2011 i 2012 v rámci Denného letného 
tábora,  ktorý zorganizoval Referát múzejnej pedagogiky SNM. V roku 2012 sme 
začali robiť vzdelávacie projekty pravidelne, pribudli aj programy Franz Liszt 
a jeho bratislavskí priatelia a v tomto roku Ján Levoslav Bella v Sibiu, obidva 
používajúce pracovné listy a exponáty z rovnomennej výstavy.

 V našom ďalšom pracovisku v kaštieli v Dolnej Krupej prebiehala práca 
so školami formou rôznych tvorivých dielní, spomeňme aj dlhodobý program 
spolupráce žiakov so staršími obyvateľmi obce, zameraný na zber informácií a 
predmetov, spojených s pôvodnými majiteľmi kaštieľa – šľachtickou rodinou 
Brunsvikovcov.
 V roku 2010 sa podarilo kolegyni Alene Krátkej získať financie na pracovné 
listy projektu 7 divov, ukazujúceho zaujímavosti kaštieľa a obce Dolná Krupá.

 V súvislosti so vzdelávacími programami s hudobnou tematikou sa natíska 
otázka, aký charakter by mali mať vzdelávacie programy s hudbou, keďže ide o 
jednu z foriem umenia. Bezpochyby jednou z možností sú vzdelávacie projekty 
vedomostné, zamerané na poskytovanie odborných poznatkov o danej téme. 
Dejiny hudby sú veľmi komplikované a zahŕňajú v sebe jednak vývoj hudobnej 
teórie, jednak vývoj hudobnej interpretácie a praxe. A opäť, v rámci teórie a in-
terpretácie je to vývoj hudobných osobností a ich diel, vývoj notácie a hudob-
ných foriem – často i v rámci jednej hudobnej formy dochádza ku komplikova-
ným vývojovým premenám – a tiež, vývoj hudobných nástrojov, pričom treba 
zdôrazniť význam vzájomného vplyvu a tým aj vývoja zmienených fenoménov. 
Nemožno prirodzene zabudnúť na fakt, že na vývoj hudobnej estetiky silne vplý-
vajú spoločenské udalosti a estetika danej doby. Vhodným príkladom môže byť 
posun k atonálnej hudbe v prvej pol. 20. storočia, ktoré bolo výrazne poznačené 
tragickými udalosťami dvoch svetových vojen a holokaustom. Pri posluchu via-
cerých skladieb z tohto obdobia cítime hlbokú skúsenosť skladateľa s hrôzami a 
prežitou bolesťou.Domnievam sa, že jej intenzita sa neprejavila povedzme len 
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v určitých elementoch hudobnej štruktúry, ale zasiahla aj do vývoja hudobných 
kompozičných princípov.
 Je preto, samozrejme, potrebné verejnosti prinášať projekty s vhodnou 
dávkou informácií o hudobnej histórii, pričom – ako vieme – spojenie vedomostí, 
názornosti múzejných exponátov a prístup múzejného pedagóga „šitý na mie-
ru“ môže byť tou správnou ponukou múzea školskému vzdelávaciemu systému. 
Z aktuálnych múzejných programov vedomostného typu možno spomenúť rea-
lizované projekty napr. Prechádzka storočiami či programy o hudobných sklada-
teľoch Franzovi Lisztovi a Jánovi Levoslavovi Bellovi.

 Druhou, nemenej dôležitou formou hudobných vzdelávacích programov, 
sú ich zážitkové formy. Majú za úlohu prinášať rôzne typy experimentov a cez 
osobné zážitky ponúkať návštevníkovi inšpirujúce a trochu i „špekulatívne“ témy-
Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že experimenty môžu byť veľmi užitočné 
nielen pre duševné obohatenie návštevníka, ale zároveň môžu otvoriť priestor 
pre vznik nových pohľadov na témy zdanlivo banálne, či dokonca môžu sa stať 
impulzom pre otvorenie tém nových. A  nazdávam sa, že to je zaujímavá zále-
žitosť aj pre odbornú verejnosť a hudobných vedcov, teda aj iniciátorov týchto 
programov.

 Vyššie zmienený typ programu Tri tajomstvá o hudobných nástrojoch 
patrí práve medzi zážitkové experimentálne formy. Už známy fakt – že tento typ 
projektu neraz prináša nové impulzy či témy – si teraz stručne ukážeme aj na 
ňom.

 Program akcentuje nasledujúce tri skutočnosti:
1. hudba v človeku „prebúdza, akceleruje“ emócie
2. hudobné nástroje v najzákladnejšom členení delíme do štyroch skupín a  to 
podľa zdroja zvuku
3. každý hudobný nástroj má svoju „zvukovú farbu“ a pri počúvaní sa učíme roz-
poznať farbu a isté „posolstvo“, ktoré nám nástroj svojou hrou sprostredkuje.

 Program som mala možnosť vyskúšať s viacerými skupinami žiakov zo zá-
kladného školského stupňa, stredoškolského i vysokoškolského stupňa a tiež so 
žiakmi špeciálnej školy.
 Jednou z vecí, ktoré v tomto programe sledujem, je aktivita, kde účastní-
ci počúvajú skladby. Následne porovnávam úrovne vnímania emócií, či konkrét-
neho emočného a hodnotového posolstva pri počúvaní vybraných skladieb. Ide 
zväčša o filmovú hudbu, ktorá bezpochyby má jednu zo svojich funkcií dotvárať a 
umocňovať emočný „mesidž“ príbehu. Skladby sú zámerne zvolené z emocionálne 
vypätejších situácií a prinášajú emócie rôzneho typu (láska, radosť, smútok, hnev, 
atď). Niektoré skladby dokonca nesú názov konkrétnej emócie a účastníci progra-
mu sa snažia názov skladby presne identifikovať. Po vypočutí skladby si účastníci 
aktivity svoje postrehy zaznačia a následne s nimi o nich diskutujem a poskytnem 
im informácie o jej názve, autorovi a filme, z ktorého skladba pochádza.
 Je zaujímavé, ako návštevníci vnímajú emócie, „obsiahnuté“ v  jednot-
livých skladbách. Prirodzene, starší účastníci aktivity rozlišujú emočné nuansy 
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spoľahlivejšie, v  jednej z  ďalších aktivít programu sa súvislosť medzi zrelosťou 
veku, reflexiou emócií a ich nástrojovo - interpretačnou precíznosťou zatiaľ po-
tvrdzuje. Avšak nemožno si nevšimnúť, že aj viacerí nadaní žiaci druhého stupňa 
základných škôl – teda už vo veku okolo nástupu puberty – dokážu vo vybraných 
skladbách veľmi bystro a vnímavo identifikovať správny typ emócie, resp. jeho 
príbuzné variácie. Je tiež zaujímavé, že percepcia iných žiakov a  ich identifiká-
cia „emočného mesidžu“ v niektorých skladbách je značne rôznorodá. Napríklad 
v zborovej skladbe Aká si mi krásna (autor Eugen Suchoň) vyjadrovali účastníci 
najčastejšie emócie a hodnoty ako pokoj, šťastie, láska, viera, ale niektorí uvied-
li aj smútok, pričom tu nejde o molovú melodiku (ktorá pocity smútku zväčša 
navodzuje). Dojem smútku žiakom zrejme evokuje mierne a miestami nepravi-
delné tempo skladby. Podobné postrehy budú v  budúcnosti ešte predmetom 
ďalšieho podrobného výskumu.
 Pri niektorých aktivitách vyššie uvedeného vzdelávacieho programu sa 
napr. objavili diskusie, týkajúce sa expresivity v hudbe. Otázka hudobnej expresi-
vity a jej miery sa zdá byť až infantilne jednoduchá, môže však – ako sme už na-
značili – viesť k otvoreniu ďalších podnetných tém, čo môže byť veľmi inšpirujúce 
aj pre vednú oblasť muzikológie.

3. VZDELÁVANIE V SNM – HUDOBNOM MÚZEU: 
PERSPEKTÍVY

 Ako študentka doktorandského štúdia muzikológie na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave som si ako jednu z úloh v rámci svojho di-
zertačného projektu zvolila aj cieľ vypracovať komplexnú ponuku vzdelávacích 
programov pre SNM – Hudobné múzeum.

 Zamýšľajúc sa nad touto úlohou musím priznať, že určitý problém pre jeho 
realizáciu vidím v tom, že naše múzeum zatiaľ nemá expozíciu, ktorá by stručne 
no komplexne obsiahla dejiny hudobnej kultúry na Slovensku + expozíciu hu-
dobných nástrojov.

 Keď uvedenú expozíciu v najbližšom období postavíme, bude to vynika-
júca základňa pre prakticky akúkoľvek hudobnú tému vedomostných vzdeláva-
cích programov. A samozrejme, aj cenný doplnok pre učebné osnovy hudobnej 
výchovy na základných i stredných školách. Navyše, pokiaľ získame financie aj na 
vhodné technické vybavenie či počítačové programy (napr. počítačového diri-
genta), budú to ďalšie možnosti pre experimentálne programy s hudbou a uplat-
nia sa tu aj vzdelávacie programy zážitkového typu.

 Pre upresnenie budúcej ponuky vzdelávacích programov možno aspoň 
načrtnúť istú zatiaľ bližšie nešpecifikovanú štruktúru nasledovne:

1. projekty vedomostné:
  • skladatelia a ich tvorba, estetika doby, dejiny hudobnej teórie
  • hudobné nástroje a dobová interpretácia
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2. projekty experimentálne a zážitkové
  • emócie v hudbe
  • práca s hudobnou štruktúrou (rytmus, metrum a tempo, melodika a akor 
   dika, výraz, dynamika, hudobné formy,...)
  • projekty s hudobnou interpretáciou

 Na záver mi ostáva len dúfať, že sa tento plán podarí uskutočniť a že vytvo-
rím v múzeu komplex projektov, ktorých výsledky budú inšpirovať návštevníkov 
a spätne i vedeckých a múzejných pracovníkov.

Vzdelávací program „3 tajomstvá o hudobných nástrojoch“: 
študenti odboru Muzikológia Filozofickej fakulty UK 

v Bratislave počúvajú hudobné ukážky. 
SNM – Hudobné múzeum, 2012

Vzdelávací program „3 tajomstvá o hudobných nástrojoch“: 
študenti ZŠ pri práci s hudobnými nástrojmi.

 SNM – Hudobné múzeum, 2013
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VZDELÁVACIE AKTIVITY 
SLOVENSKÉHO MÚZEA 
OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA (SMOPAJ)

Dana Šubová
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

ABSTRAKT
 Edukačné aktivity SMOPaJ sú v súlade s jeho špecializáciou zamerané na 
environmentálne vzdelávanie, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pre zvýšenie 
environmentálneho povedomia v spoločnosti. Zároveň sú však formou propa-
gácie zbierkového fondu ako u každého múzea. Hlavnými témami edukačných 
aktivít nášho múzea sú: druhová a územná ochrana aj v kontexte európskej le-
gislatívy, témy životného prostredia ako sú voda, odpady, klimatické zmeny ale 
aj aktuálne témy ekosystémových služieb, genetických modifikácií a  bunkovej 
biológie. Cieľovými skupinami pre tieto aktivity je široká verejnosť s akcentom na 
deti materských škôl, cez žiakov základných škôl a študenti stredných a vysokých 
škôl. Špeciálna pozornosť je venovaná marginalizovaným  skupinám v  spoloč-
nosti ale aj kategórii seniorov. Ku klasickým formám, ktorými sú výklad v expozí-
ciách, výstavy, prednášky v múzeu, vydávanie periodík, pribudli workshopy, be-
sedy, exkurzie, putovné výstavy, ekodni na školách, či podujatia ako Noc v múzeu 
či Vlakom do múzeí a galérií.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
edukačné aktivity, environmentálne vzdelávanie, druhové ochrany, územná 
ochrany, európska legislatíva, životné prostredie, cieľové skupiny, edukačné 
formy

 Edukačné aktivity SMOPaJ sú rozvíjané v  súlade s  koncepciou, cieľmi 
a stratégiou environmentálneho vzdelávania SMOPaJ, ktorých čiastkové plnenie 
sa prejednáva ročne dvakrát na operatívnej porade ministra životného prostre-
dia pri obhajobe plánov hlavných úloh pre nový rok a obhajobe stavu plnenia 
plánu hlavných úloh organizácie za predchádzajúci rok. SMOPaJ ako špecializo-
vané celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo, ktoré 
je v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP od roku 1999 a ktoré vzniklo v  roku 1930 
ako špecializované múzeum s krasovou problematikou a svoju oblasť pôsobnos-
ti rozšírilo v 80-tych rokoch aj na oblasť živej prírody sa v edukačnej oblasti za-
meriava na predmet svojej špecializácie, chránené časti prírody ale aj na subjekt 
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ktorým je táto činnosť sledovaná a vyhodnocovaná na človeka. Z tohto pohľadu 
má medzi prírodovednými múzeami na Slovensku výnimočné postavenie. Je 
jednak jediným prírodovedným múzeom s komplexnou múzejnou dokumentá-
ciou v oblasti prírodných vied, zahŕňajúc aj krasovú problematiku a je tiež špecia-
lizovaným historickým múzeom pre históriu ochrany prírody a jaskyniarstvo na 
území Slovenska. Toto jeho postavenie je umocnené aj zriadením špecializova-
ného verejného archívu pre oblasť ochrany prírody a jaskyniarstva na Slovensku 
zriadeného pri múzeu v roku 2005, ktorý pracuje pod metodickou kontrolou Mi-
nisterstva vnútra. (GRESCHOVÁ, 2012).
 Vyhodnotenie ponúk a výsledkov environmentálneho vzdelávania SMO-
PaJ na trhu ponúk environmentálneho vzdelávania  spoločnosti môžeme vyhod-
notiť z viacerých uhlov pohľadu. Čo ponúkame, komu ponúkame, akou formou 
a kde prezentujeme svoje aktivity.

ČO PONÚKA SMOPAJ NA TRHU ENVIRONMENTÁLNEHO 
VZDELÁVANIA?

 Sú to jednak témy zamerané na oblasť územnej a druhovej ochrany. V tom-
to smere je múzeum držiteľom akreditácie pre oblasť územnej a druhovej ochra-
ny udelenej MŠ SR v  roku 2009 pre oblasť celoživotného vzdelávania. V  rámci 
týchto tém je vysvetľovaná aj európska legislatíva v  oblasti OP, konkrétne im-
plementácie dvoch smerníc EÚ smernice o vtákoch a smernice o biotopoch do 
našej národnej legislatívy pri vyhlasovaní sústavy území NATURA 2000, chránené 
vtáčie územia a územia európskeho významu. Táto problematika  bola prezento-
vaná aj v rámci projektu finančne podporeného zo ŠF EÚ NATURA 2000 v celoži-
votnom vzdelávaní, ktorý bol v múzeu riešený v rokoch 2009 -2012. V rámci tohto 
projektu boli vydané edičné tituly, realizovaná výstava , zabezpečené prednášky 
na školách a  realizované metodické dni pre učiteľov v  rámci celého Slovenska 
s  výnimkou Bratislavského kraja. (URBANOVÁ, 2013). Edičný titul Atlas chráne-
ných druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku, vy-
daný tiež v rámci tohto projektu, bol ocenený v roku 2011 prémiou Literárneho 
fondu v  kategórii slovníková a  encyklopedická literatúra (GRESCHOVÁ, 2012). 
Do územnej ochrany patria aj všetky témy venujúce sa jaskyniam ako objek-
tom chránenej prírody alebo aj biotopu európskeho významu. Oblasť druhovej 
ochrany je obohatená aj témami venujúcimi pozornosť rastlinným a živočíšnym 
druhom ktoré spadajú pod Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES, inváznym druhom, jedovatým 
druhom, liečivým účinkom ale aj rastlinným drogám. Z oblasti životného pros-
tredia ponúkame tradičné témy akými sú odpady, voda, klimatické zmeny, ale 
aj nové témy ako sú ekosystémové služby, genetické manipulácie, fotosyntéza, 
bunková biológia. Posledné tri spomenuté sme prezentovali aj na ICOM konfe-
renciách a CIMUSET konferenciách v Číne, Dánsku a Fínsku. (ŠUBOVÁ, 2008, 2010, 
2012) Na tohoročnej ICOM konferencii  v Brazílii boli tieto témy opäť odporúčané 
do pozornosti ako veľmi žiadúce témy pre popularizáciu vedy ako základu pre 
ekológiu a environmentalistiku. My sme sa tu zúčastnili referátom k hlavnej téme 
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Kontroverznosť v múzejných prezentáciách. (ŠUBOVÁ, 2013). Z pohľadu histórie 
ponúkame témy venujúce sa otázkam ochrany prírody a jaskyniarstva na území 
Slovenska od obdobia Rakúsko – Uhorska až po súčasnosť a to osobnostiam ale 
aj inštitúciám a spolkom.

KOMU PONÚKA SMOPAJ SVOJE ENVIRONMENTÁLNE 
AKTIVITY?

 Logicky z pohľadu múzea je to ponuka širokej verejnosti včítane škôl. Preto 
sú aj jednotlivé ponuky tém pre školy ktoré sú hlavnou cieľovou skupinou našich 
aktivít prispôsobené školským učebným plánom a sú pravidelne ročne diskuto-
vané na metodickom dni pre učiteľov škôl z Liptovského Mikuláša a priľahlých 
okresov. V priereze celoživotného vzdelávania začíname od predškolskej kategó-
rie, materských škôl a končíme kategóriou seniorov.
 Predškolská kategória, prípadne 1. a  2. ročník základných škôl vyžadujú 
osobitný prístup a preto sa tejto kategórii venuje múzejný pedagóg s ukonče-
ným druhým stupňom vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho 
manažmentu. Aktivity pre vyššie ročníky základných a stredných škôl koordinuje 
múzejný pedagóg s  ukončeným druhým stupňom vysokoškolského vzdelania 
s aprobáciou chémia ekológia, ktorý je zároveň kurátorom pre stavovce. Pred-
nášky realizujú jednotliví kurátori.
  Marginalizované skupiny, slabozrakí a nevidiaci, imobilní, mentálne han-
dicapovaní vyžadujú osobitný prístup a tieto aktivity zabezpečuje v koordinácii 
s kurátormi pracovníčka s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského vzde-
lania v  oblasti sociálnej pedagogiky. Všetky tri miesta múzejných pedagógov 
predstavujú kumulované funkcie. Tradične pre skupiny marginalizovaných náv-
števníkov organizujeme výstavy Fragmenty z  prírody pre slabozrakých a  nevi-
diacich v spolupráci s Levočou a Úniou pre slabozrakých a nevidiacich a Príroda 
našimi očami aj s medzinárodnou účasťou. Jedná sa o výstavu  výtvarných prác 
s prírodnými motívmi detí a  ľudí s  rôznymi stupňami mentálneho postihnutia. 
V tomto roku sme mali už 11. ročník
 Seniorom sú venované aktivity v rámci hubárskej a bylinkárskej  poradne 
aj keď sú tieto aktivity zamerané všeobecne pre širokú verejnosť.
 Odborná verejnosť využíva možnosti štúdia v študijnom depozitári, v kniž-
nici a v archíve ale aj špecializovanú rozšírenú formu odborného výkladu v expo-
zíciách. Nahlásené zahraničné návštevy – skupiny majú zabezpečený odborný 
výklad kurátorov v anglickom jazyku.

AKOU FORMOU PONÚKAME A PROPAGUJEME SVOJE 
AKTIVITY A V AKEJ FORME ICH POSKYTUJEME?

 Pre MŽP SR poskytujeme tlačové informácie a tlačové správy,  ktoré sú 
potom propagované aj na stránke MŽP SR. Tieto informácie sú dostupné aj na 
web stránke múzea. Na školy a pre mesto sú informácie dostupné formou pla-
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gátov rozosielaných mailom alebo aj osobne. Dobrá je spolupráca s mestom 
aj jeho informačným strediskom a  tiež s  médiami. Stále sa nám osvedčuje 
osobný kontakt marketingového pracovníka aj keď ponukový plán prednášok 
posielame na školy dvakrát do roka klasickou poštou. Školy si následne zasie-
lajú objednávky na cyklus prednášok ekodni jar a  jeseň, ktoré organizujeme 
v mesiacoch apríl, máj a október, november. V rámci týchto cyklov sa ponúka aj 
výstava. Pre školy z vzdialenejších obcí sa nám táto forma environmentálnych 
aktivít veľmi osvedčila.
 Pre marginalizované skupiny ponúkame rôzne formy interaktívnych ak-
tivít, pre špeciálne školy osobitne aktivity rozvíjajúce manuálne zručnosti detí 
so zohľadnením nižšej úrovne vedomostí a menšej schopnosti koncentrácie. Pre 
slabozrakých  a nevidiacich využívame formy hmatového poznávania a v priebe-
hu vegetácie aj formy čuchového poznávania (poznávanie bylín).
 Pre materské školy sa veľmi osvedčili pohybové hry. Pre špeciálne školy 
aj pre materské školy múzeum vydalo kolekciu pracovných listov, na ktoré bola 
veľmi priaznivá odozva. (ŠUBOVÁ, 2007) Veľmi obľúbenými sú aj workshopy pri 
príležitosti významných dní ako napr. Deň Zeme, Svetový deň vody, Medzinárod-
ný deň životného prostredia, Svetový deň zvierat, kedy využívame prácu s od-
padom ako sú petflaše, vrchnáčiky z fliaš ale aj s prírodným materiálom ako listy, 
kôra a  drevo. Každoročne sa v  rámci mesta zúčastňujeme Dňa chôdze. Okrem 
prednášok sú obľúbenou vzdelávacou aktivitou aj informatívno-formatívne pu-
tovné výstavy, ktoré ponúkame do sietí múzeí Slovenska ale aj do zahraničia a na 
správy chránených území ŠOP. Prednášky na školách a putovné výstavy sú podľa 
témy a možností doplnené zbierkovými predmetmi.
 Pravidelne ročne organizujeme medzinárodné súťažné výstavy umelec-
kej fotografie Eko a Speleofotografia v spolupráci s mestom L. Mikuláš a L. Hrá-
dok a výstavy Fragmenty z prírody a Príroda našimi očami pre marginalizované 
skupiny.
 Pre širokú verejnosť organizujeme raz do mesiaca eko alebo speleopodu-
jatia s externými domácimi ale aj zahraničnými odborníkmi  na rôzne témy envi-
ronmentálneho charakteru. Zorganizovali sme aj tri besedy za okrúhlym stolom 
na témy: Umelé oplodnenie ako environmentálny problém, BSE ako environ-
mentálny problém a Kalamita v Tatrách.

AKOU FORMOU PONÚKAME SVOJE ENVIRONMENTÁLNE 
AKTIVITY?

 Klasickou formou poskytnutia informácií v múzeu je forma lektorského vý-
kladu a forma odborného rozšíreného výkladu ktorý poskytujeme na objednáv-
ku a to aj v anglickom jazyku.
  K ďalším vzdelávacím aktivitám patria organizovanie biologických olym-
piád v meste s Centrom voľného času a vedenie prác SOČ ako aj konzultantské 
práce pri vedení diplomových prácach. K  novším patrí využívanie študijného 
depozitára pre odbornú verejnosť a štúdium v archíve. Štúdium v knižnici je už 
tradičnou vzdelávacou aktivitou pre verejnosť, podobne ako organizovanie Noci 
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v múzeu, ktorú vnímame ako veľmi dobrú akciu podobne ako aj novoorganizo-
vanú akciu Vlakom do múzeí a galérií.  
 Informácie pre verejnosť sú poskytované aj vydávaním múzejného časo-
pisu Sinter a vydávaním dvoch odborných recenzovaných časopisov Slovenský 
kras a Naturae tutela, ktoré sú vymieňané s 173 partnermi 33 krajín.
 K tradičným formám vzdelávacích aktivít patria konferencie s medzinárod-
nou účasťou, v tomto roku už 10. ročník Stretnutia prírodovedných pracovníkov 
a  Speleoškoly. Jedná sa o  3 až 5 dňové podujatia s  prednáškami aj terénnymi 
aktivitami na zaujímavých lokalitách.

A KDE ORGANIZUJEME VZDELÁVACIE AKTIVITY?

 Ako už z predchádzajúceho textu vyplýva tradične v múzeu v expozíciách, 
vo výstavnej miestnosti, v konferenčnej miestnosti, ale aj v exteriéri múzea, en-
vironmentálnej záhrade a oddychovej zóne. Ďalšími formami, ktoré využívame 
mimo múzea sú terénne exkurzie a prednášky na školách a zasielanie putovných 
výstav. Príležitostne organizujeme podujatia aj v priestoroch partnerských kul-
túrnych inštitúcií mesta.
 Bez environmentálnych edukačných aktivít múzea by jednak vnímanie 
múzea verejnosťou bolo nedostatočné ale čo je hlavné aj podstatná činnosť mú-
zejnej práce, ktorou je odborná správa zbierok by bola len prácou pre depozity. 
Na druhej strane múzejné vzdelávacie aktivity vhodnou formou dokážu dopĺňať 
školský vzdelávací program a  aj pri širokej verejnosti posilňovať environmen-
tálne povedomie spoločnosti, bez ktorého je prakticky nefunkčný každý legis-
latívny rámec, čo je v súčasnosti veľmi dôležitým aspektom environmentálnych 
edukačných aktivít.
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VZDELÁVACÍ PROJEKT 
OHROMNÉ MALIČKOSTI

Tomáš Žilinčík
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

ANOTÁCIA
 Príspevok predstavuje vzdelávací program Vlastivedného múzea v Považ-
skej Bystrici Ohromné maličkosti. Jedná sa o celoročný učebný cyklus zameraný 
zoologicky a environmentálne. Venuje sa inváznym druhom, škodcom a parazi-
tom. Kladie sa dôraz na objavovanie v  dvoch fázach. Prvou je výlet do terénu 
a plnenie  konkrétnych úloh. Druhou je interpretácia získaných informácii. Akti-
vity :Prednášky 1x mesačne. Učebná expedícia 1x mesačne. Práca s pracovnými 
listami a zber prírodnín. Spracovanie materiálu a tvorba výstupov.

 Hlavným impulzom pre vznik  projektu bol národný projekt Múzea tretej 
generácie, realizovaného Slovenským národným múzeom- modul Múzejná ped-
agogika v rokoch 2009 až 2012. Počas tohto obdobia pod odborným vedením 
PhDr. Alexandry Brabcovej, vznikal  projekt Ohromné maličkosti. Od počiatočnej 
predstavy múzejného kufríka, sa zmenil na celoročnú učebnú expedíciu. K tomu 
prispelo viacero okolností. Priame pripomienky vedúcej modulu MP, súčasný prie-
storový stav a personálne obsadenie múzea. Vlastivedné múzeum v Považskej 
Bystrici totiž zatiaľ nedisponuje expozičnými priestormi a ani vhodným miestom 
pre vzdelávacie aktivity. Tento fakt obmedzuje výchovno-vzdelávaciu funkciu 
múzea. Na druhej strane núti pracovníkov VM k vyššej mobilite a kreativite. Aj pre-
to je snaha o program atraktívny a časovo zvládnuteľný. Výber obsahovej náplne 
nebol samoúčelný. V rámci platnej legislatívy SR nie je veľký priestor pre legál-
ny zber prírodnín.  Invázne druhy, škodce a parazity však nepodliehajú takému 
prísnemu dohľadu. Cieľová skupina sa nimi môže zaoberať bez obáv z poruše-
nia právnych noriem. Poskytujú veľmi zaujímavú tému s  presahmi do mnohých 
oblastí. Vyskytujú sa v tesnej blízkosti ľudských sídel a teda sú dostupné. Ovply-
vňujú mnoho aspektov ľudskej činnosti ako zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, 
vodohospodárstvo, ochranu prírody , kultúru ale i bežný život v domácnostiach. 
Človek im aj v súčasnosti venuje veľkú pozornosť, čoho dôkazom je i tento neú-
plný prehľad:
IUFRO 7.03.12 Nepôvodné invazívne druhy a medzinárodný obchod (Alien inva-
sive species and international trade).
Smernica 2003/99/ES Európskeho parlamentu a  Rady zo 17. novembra 2003,o 
monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz. 
Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
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Ďalej existujú zahraničné projekty venované invazívnym druhom:
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe)
NOBANIS ( The North European and Baltic Network on Invasive Alien Species )

 Cieľová skupina však informácie o nich získava po častiach a bez súvislostí. 
Cieľom aktivít je doplniť a rozšíriť vedomostnú úroveň žiakov ZŠ. Oproti klasic-
kému memorovaniu získajú účastníci vedomosti zaujímavejšou a  zábavnejšou 
formou. Prednášky sú kombinované s terénnymi exkurziami a prácou s pracov-
nými listami. Počas Ohromných maličkostí spoznajú základne metódy skúmania 
zvierat a múzejnej dokumentácie. Štúdiom doporučených prameňov si zlepšia 
orientáciu v problematike . Kladie sa dôraz na objavovanie v dvoch fázach. Prvou 
je výlet do terénu a plnenie  konkrétnych úloh. Druhou je interpretácia získaných 
informácii. Ako a odkiaľ získavať hodnoverné informácie? To chce cieľovú skupi-
nu naučiť.

Projekt si kladie tri čiastkové úlohy.
1. Predstaviť múzeum ako inštitúciu, v rámci prírodných vied nezastupiteľnú.
2. Prispieť k aktívnemu poznaniu okolného sveta .
3. Nadviazať dlhodobý kontakt so školami, študentmi a pedagógmi.

 Celý projekt je výrazne regionálne zameraný. Cieľovou skupinou sú žiaci 
5 - 6 ročníka ZŠ. Obsah vzdelávacieho programu najužšie korešponduje s  ich 
učebnými plánmi a osnovami. Časť činností bude prebiehať v  teréne. Začiatok 
je preto viazaný na priaznivé počasie a vegetačné obdobie. Podrobnejší popis je 
orientačný.

AKTIVITY :

 Prednášky 1x mesačne.
 Učebná expedícia 1x mesačne.
 Práca s pracovnými listami a zber prírodnín.
 Spracovanie materiálu a tvorba výstupov.

PREDNÁŠKY:

 Budú motiváciou a zdrojom základných informácii k jednotlivým témam. 
Jednotlivé prednášky majú názvy: A čo teraz, Piknik pri ceste, Od lásky ho 
zjem!, ONI hryzú.

Obsah prednášky A čo teraz?
 Prvá prednáška je prípravná . Nenadväzuje na ňu žiadna terénna činnosť. 
Účastníci projektu sa rozdelia do 4 až 5 členných skupín.. Predstaví sa časový har-
monogram, hlavné úlohy a prostredie, kde bude program prebiehať. Ozrejmí sa 
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história vzniku prvých múzeí ,vo svete aj na území Slovenska. Priblížia sa niektoré 
veľké osobnosti biológie ,ktoré pracovali ako múzejníci vo svete a u nás . Predsta-
víme Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici .Poskytneme základné informácie 
o zoológii a  jej odboroch, literatúre, múzejnej evidencii, vzoroch zápisu pozo-
rovania živočíchov, zákonných obmedzeniach ,metódach zberu a  konzervácie 
zoologického materiálu.

Obsah prednášky Piknik pri ceste
 Druhá prednáška sa bude venovať problematike biologických invázii. Nie-
len biologickým vlastnosťami živočíchov, ale aj ich vzťahom s človekom.

Obsah prednášky Od lásky ho zjem
 Tretia prednáška sa venuje škodcom. Predstavuje najznámejších škodcov 
v lesníctve, poľnohospodárstve , domácnostiach a ich význam v prírode.

Obsah prednášky ONI hryzú.
 Štvrtá prednáška sa venuje parazitom a ich vplyvu na človeka.

TERÉNNA EXKURZIA

 Po každej prednáške sa absolvuje terénna exkurzia s  vedúcim projektu. 
Slúži na prehĺbenie vedomostí , riešenia niektorých otázok z pracovných listov 
v prirodzenom prostredí a vytypovanie vhodných lokalít pre samostatnú prácu.

PRAKTICKÁ ČASŤ

 V období medzi prednáškami budú skupiny  riešiť úlohy z pracovných lis-
tov a vytvárať malé zbierky prírodnín .

VÝSTUPY PROJEKTU

 Vyplnené pracovné listy v rozsahu cca 3 strany pre každý blok.. Jeden z lis-
tov bude plniť funkciu manuálu pre terénny výskum.
 Fotografie, mapy, kresby, poznámky ako záznamy pozorovaní počas pro-
jektu. 
 Malé zbierky prírodnín .Získané v rámci exkurzii, ale aj počas terénneho vý-
skumu. Môžu slúžiť ako materiál k vytvoreniu , spracovaniu a zdokumentovaniu 
kvázi múzejnej zbierky . Výstavka kde účastníci projektu prestavia svoju činnosť.
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SPECIFIKA TVORBY 
PRACOVNÍCH LISTŮ V MUZEU

Lenka Mrázová
Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Brno, Česká republika

ANOTACE
Pracovní listy se v posledních letech stávají zcela samozřejmou součástí služeb 
muzea návštěvníkům. Přesto mají muzejní pedagogové jen velmi málo možnos-
tí setkat se s metodickým postupem, který by reflektoval didaktickou účinnost 
pracovních listů v muzejní realitě.Text se věnuje základním principůmtvorby pra-
covních listů pro muzejní prostředí.  Nabízí úvahy o faktorech, které ovlivňují po-
dobu a funkčnost pracovních listů, zohledňuje úlohu pracovních listů v muzeu a 
zabývá se také vlastním postupem tvorby pracovních listů. V neposlední řadě se 
věnuje také podstatě a základním principům evaluace těchto materiálů.

KLÍČOVÁ SLOVA:
muzejní pedagogika, muzejní pedagog, pracovní listy, evaluace

 Muzea současnosti věnují svým návštěvníkům čím dál více pozornosti. 
Hledají cesty jak co nejsrozumitelněji přiblížit návštěvníkům své bohatství. Jed-
ním z  často užívaných prostředků zprostředkování a interpretace muzejních 
obsahů jsou tzv. pracovní listy. Jak ale vlastně vypadá „optimální“ pracovní list? 
Jak jej vytvořit, aby vyhovoval mému didaktickému záměru? Aby byl funkční? 
Aby bavil? Atd. atd. Je mnoho otázek s tvorbou pracovních listů spojených. Ná-
sledující text je krátkým přehledem dosavadních poznatků o užití pracovních 
listů v muzeu a především o specifikách jejich tvorby. Shrnuje poznatky autorky 
publikované v odborných textech Doprovodné didaktické materiály (Jagošová, 
Jůva, Mrázová 2010, s. 248–259) a Tvorba pracovních listů: Metodický materiál 
(Mrázová 2013).

PRACOVNÍ LISTY – VYMEZENÍ POJMU

 Materiál, který nazýváme pracovními listy v muzeu, případně muzejními 
pracovními listy, může mít velmi různorodou podobu. „Obecně pod pojmem pra-
covní listy k výstavě či expozici rozumíme zpravidla tištěný materiál, který vytvářejí 
pracovníci muzea a který je v muzejní instituci návštěvníkům k dispozici. Jeho účelem 
je usnadnění porozumění výstavě či expozici, její doplnění a oživení“(Mrázová 
2013, s. 5). Jedná se tedy o didaktickou pomůcku, kterávzniká jako služba ná-
vštěvníkům a kterou vytváří muzejní pedagog zpravidla pro konkrétní pedago-



74

gický proces vázaný na muzejní výstavu či expozici. Pracovní listy jsou využívány 
ve výstavách a expozicích zejména pro přímou či nepřímou práci s dětmi, např. 
v rámci školní návštěvy muzea, ale oblibu si nacházejí i jejich formy pro rodiče 
s dětmi, pro dospělé návštěvníky samostatně prohlížející výstavu apod.
 Tvorbu pracovních listů ovlivňuje mnoho faktorů. V prvé řadě by to vždy 
měl být požadavek na didaktickou funkčnost těchto materiálů. Důležitá je vhod-
ná provázanost s výstavou či expozicí, optimálně zvolené otázky a aktivity, které 
motivují návštěvníky pečlivěji vnímat vystavené předměty, ukazují jim cestu, jak 
tyto exponáty nahlížet a jsou jim k dispozici pro jejich vlastní záznamy, úvahy a 
poznámky (Mrázová 2013, s.5). Vytvořit didakticky funkční pracovní listy vyžadu-
je nejen velmi dobrou znalost tématu a výstavy či expozice,ale především jistou 
didaktickou erudici, znalost cílových skupin, znalost vhodných metodických po-
stupů a aktivit, které podpoří poznávací procesy v muzeu, aniž by odpoutával po-
zornost od samotného sbírkového materiálu. Pracovní listy jsou tak prubířským 
kamenem odbornosti muzejních pracovníků, kteří se věnují práci s  veřejností. 
Kromě požadavku na didaktickou funkčnost zasahují do procesu tvorby i další 
vnější očekávání, kterým je třeba vyhovět. Pracovní listy by měly být zábavné 
(muzejní pracovní listy by se měly zásadně lišit od např. průvodního slova vý-
stavou nebo od školních textů)a zároveň by měly mít reprezentační charakter. 
Současně je mnohdy kladen požadavek na nízké výrobní náklady a krátký čas na 
přípravu, to vše v často v provizorních podmínkách pro grafické a tiskové zpraco-
vání tohoto materiálu.

ÚLOHA PRACOVNÍCH LISTŮ V MUZEU

 Předpokladem funkčního využití pracovních listů v muzeu je jasná koncep-
ce jejich role v edukačním procesu. Pracovní listy by nikdy neměly být samo-
účelné. Vždy by měly mít své opodstatnění vůči tématu výstavy či expozice, její 
podobě, charakteru sbírkových předmětů i sdělovaných informací a také vůčire-
álné potřebě i prostoru pro využití tohoto materiálu. Je tedy důležité zpracovávat 
pracovní listy ne paušálně pro všechny výstavy konané v muzeu, ale vždy pečlivě 
zvážit jejich potřebu pro konkrétní výstavní akci. Nevhodně zpracované či ne-
vhodně využívané pracovní listy mohou být pro pedagogický proces v muzeu do-
konce kontraproduktivní, jejich nadužívání pak návštěvníkům redukuje muzeum 
na třídimenzionální příručku a porušuje tak jeden ze základních principů muzejní 
edukace, tedy zaměření na přímou práci s originálními sbírkovými předměty (Tal-
boys 2000, s. 116–117). Kromě zmíněného odvádění pozornosti od vystavených 
objektů a redukci muzejní zkušenosti na pouhé vyplňování pracovního listu (Dur-
bin 1994, s. 279), můžeme mezi dalšími nejčastěji citovanými riziky pracovních lis-
tů ve výstavách a expozicích zmínit např. velmi často převládající množství těchto 
pomůcek na úkor jejich kvality (Van Praët 1995, s. 44) a s tím související náročnost 
didaktického zpracování a časovou náročnost přípravy těchto materiálů (Talboys 
2000, s. 116). Z tohoto důvodu by mělo být rozhodnutí o vytvoření a užívání pra-
covních listů vždy plně v kompetenci muzejního pedagoga.
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 Jedním z předpokladů zpracování didakticky optimálních pracovních listů 
pro muzejní prostředí je znalost funkcí, které by měl tento materiál v rámci pod-
pory edukačního procesu naplňovat.

Pracovní listy
•  zpravidla obsahují základní poznatky z problematiky sledované výstavou a na-
plňují tak funkci poznávací;
•  posloupností jednotlivých dat a aktivit dávají určitý návod na způsob poznání 
tématu a utřídění poznatků z výstavy či expozice, mluvíme o funkcisystemizační;
•  obsaženými aktivitami, úkoly a úlohami napomáhají fixaci získaných poznatků 
a také umožňuje kontrolu správnosti zapamatovaných informací, tedy plní úlohu 
upevňovací a kontrolní;
•  svým obsahem a zpracováním by měly také motivovat k vlastnímu pátrání a 
dalšímu zájmu o témaa sledovat tak funkci motivační a sebevzdělávací;
mělyby také promyšleně navazovat jak na vystavené sbírkové předměty a na pů-
vodní výstavní záměr, tak i vybízet k dalším možným logickým krokům při sledo-
vání tématu výstavy či expozice, tedy plnit funkci koordinační;
•  díky didakticky optimálně zvoleným způsobům práce pomáhají uživatelům 
v rozvoji jejich osobních preferencí v oblasti zpracovávaného tématu a také pod-
porují výchovnou složku muzejních výstav a expozic, čímž naplňují funkci rozví-
jející a výchovnou;
•  obvykle pomocí krátkých uživatelských pokynů a komentářů nabízejí recipien-
tům nejúčinnější způsob svého využitía plní tak funkci orientační(dle Skalková 
2007, s. 104–105; obdobně např. Veverková 2002, s. 143; Průcha 1998 aj.).
 Z hlediska zpracování pracovních listů pro muzejní prostředí je také třeba 
uvědomit si důležitý rozdíl oprotipracovním listům využívaným ve škole.Tento 
rozdíl tkví zejména vprovázanosti s výstavou či expozicí, v úzké vazbě na vysta-
vené předměty a v zaměření na podporu vnímání a zkoumání těchto exponátů. 
Pracovní listy v muzeích a galeriích jsou tak spíše pomůckou než vlastním cílem 
muzejní edukace. Jejich ideální podoba je vždy přímo závislá nakonkrétní vý-
stavě či expozici, na zamýšleném způsobu práce s tímto materiálem, na cílové 
skupině i na schopnostech a didaktické dovednosti muzejního pedagoga.

FAKTORY URČUJÍCÍ PODOBU PRACOVNÍCH LISTŮ 
A POSTUP TVORBY

 Pracovní listy jako didaktická pomůcka bývají vytvářeny nejčastěji pro děti, 
zejména v rámci školních skupin a dále potom jako samoobslužná pomůcka pro 
rodiče či prarodiče s dětmi.  Kromě výše zmíněných faktorů, od nichž by se podo-
ba i obsah pracovních listů pro muzejní prostředí měly odvíjet, můžeme sledovat 
další charakteristiky. Jejich uvědomění může výrazně napomoci při tvorbě pra-
covních listů.Je důležité se rozhodnout pro
•   způsob práce s pracovními listy v muzeu, mluvíme o pracovních listechpro 
práci s lektorem nebo pracovních listech samoobslužných (Šobáň 2007, s. 36–38);
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•    způsob využití pracovních listů;záleží na tom, zda pracovní listy míníme vyu-
žít jako motivaci před vlastní návštěvou muzea, pro aktivity v muzeu nebo k práci 
po skončení návštěvy muzea (Jůva 2004, s. 137); 
•  rozsah pracovních listů, mezi nejčastější patřísamostatné informační listy 
nebo samostatné pracovní listy; informační sešity či pracovní sešity, dále dětské 
katalogy, případně komplexní sada doprovodných materiálů (Jůva 2004, s. 138);
•    formu a charakter obsahu, podle vzájemného poměru sdělovaných informa-
cí a aktivizujících úkolů můžeme mluvit např. oinformačních pracovních listech, 
o aktivizujících pracovních listech či o kombinaci informačních a pracovních lis-
tů(Křístková, Křístek 2005 s. 1–4).

 Pomocí odpovědí na výše jmenovaná kritéria vytvoříme základní rámec,na 
němž lze vystavět konečnou podobu daného materiálu. Jak je možné postupo-
vat dále při vlastní tvorbě pracovních listů? „Pracovní listy jsou vždy silně institu-
cionálně individuální záležitostí vztahující se ke konkrétní výstavě či expozici a nelze 
tedy jejich vytváření generalizovat pomocí jednoduchého návodu. Existují ovšem ně-
která základní pravidla, která je vhodné při tvorbě těchto materiálů respektovat“(Ja-
gošová, Jůva, Mrázová 2010, s. 253). V prvé řadě je třeba 
•   zhodnotit výstavu či expozici po obsahové i prezentační stránce, tedy peč-
livě přemýšlet nad tématem výstavy či expozice, věnovat pozornost výstavnímu 
prostoru a také jeho světelným podmínkám;
•  přemýšlet o vlastních pedagogických záměrech, které chcemevytvářeným 
edukačním materiálem naplnit;
•   zvolit cílovou skupinu návštěvníků a její charakteristice přizpůsobit obsah, 
rozsah, jazyk i grafickou stránku pracovních listů;
•  případně zhodnotit průběh plánovaného vzdělávacího programu, pokud 
jsou pracovní listy zamýšleny jako jeho součást. 

 „Úvahou o těchto kritériích si zároveň ověříte účelnost použití pracovních lis-
tů k interpretaci dané výstavy či expozice /má pracovní list k této výstavě, k tomuto 
tématu a pro tuto cílovou skupinu návštěvníků smysl?/“ (Mrázová 2013, s. 13). Mezi 
následné postupové kroky patří 
•  stanovenívzdělávacího cíle,neboťcíl, tedy vlastní důvod tvorby pracovních lis-
tů, modelujejejich obsah a zároveň ve výsledku reflektuje jejich funkčnost. Při 
tvorbě pracovních listů pracujeme nejvíce s cíli dílčími, určitými konkrétními zna-
lostmi a dovednostmi, k nimž mají pracovní listy návštěvníky dovést;
rozvržení času;
•  volba vhodné formy/podobypracovních listůby měla zcela vyhovovat pod-
mínkám a odpovědím, které byly stanoveny v úvahách o předchozích postupo-
vých krocích;
•  volba obsahu (v přímé návaznosti ke vzdělávacím cílům) a výběr sbírkových 
předmětůpro vlastní práci s pracovními listyby měla směřovat k  důležitým fak-
tům nebo souvislostem jinak málo známým či k vlastním zážitkům z tématu, kte-
ré jsou významnou složkou výchovného aspektu těchto materiálů;
•  volba struktury pracovních listůmůže v zásadě respektovat stejný metodický 
postup, který sledujeme při přípravě a vytváření nabídky doprovodných muzej-
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ních programů (viz např. kritické myšlení, konstruktivismus, artefiletika atp.) a vy-
cházet tak ze stejných koncepcí a metod;
•   rovnoměrné a promyšlené střídánírůzných druhů úkolů a aktivit, kdydůle-
žité je zvolenými postupy motivovat návštěvníky ke zkoumání předmětů a 
přemýšlení o souvislostech, nikoliv k pouhému zaznamenávání informací, 
např. požadavek na přesný popis předmětu zajistí jeho důkladné prozkoumání 
stejně jako požadavek na zhotovení nákresu. Doplňování do souvislostí, sledová-
ní vývoje, zaznamenávání vlastních myšlenek pak vede k hlubšímu uvědomování 
si významu předmětu i k možné sebereflexi či změně postojů.
 Při vytváření celkové koncepce pracovních listů je dobré mít na paměti 
faktory, které znesnadňují efektivní využití pracovních listů v muzejně edukač-
ním procesu a mají přímý vliv jak na výsledné znalosti návštěvníků, tak i na je-
jich osobní pocit komfortu a zájmu. Didakticky nevhodné jsou textově příliš ob-
sažnépracovní listy, tj. přehlcení písmem, textem, obrázky či informacemi. Texty 
ani úkoly by neměly odvádět pozornostod vlastní výstavy k pracovním listům. 
Dalšími funkčnost blokujícími faktory jsou zbytečné informace, nesrozumitelná, 
nejasně formulovaná či příliš obsažná zadání, dále také nevhodně zvolené a mo-
notematickéaktivity a úkoly. Pro návštěvníky uživatelsky nepříjemný pak bývá 
nedostatek prostoru pro vlastní vyjádření či pozorování návštěvníků, případně 
malý prostor pro odpovědi nebo práci s  exponáty, které jsou pro návštěvníky 
špatně dosažitelné. Funkčnost didakticky dobře zpracovaných pracovníchlistů 
pak mohou narušit nevhodně zvolené technické parametry, např. příliš velký či 
příliš malý formát pracovních listů, nevhodný výběr tvrdosti a struktury papíru, 
malé či špatně čitelné písmo atp.
 Které faktory naopak napomáhají didaktické funkčnosti pracovních lis-
tů? Strategicky asi nejdůležitější je vhodný výběr předmětů, s nimiž budeme 
v  pracovních listech pracovat. Selekce předmětů z  expozice či výstavy sleduje 
zpravidla předměty, které jsou pro téma výstavy signifikantní a dobře přístupné 
k pozorování i větší skupině atp.  Pracovní listy by měly vždy přitahovatpozor-
nost k samotným exponátům, podporovat je a zpřístupňovat. Množství a cha-
rakter textu by měl odpovídat primárním cílům a typu pracovních listů, texty by 
měly být věkově přiměřené a informačně relevantní.Vyplatí se přehlednost, 
jednoduchost až strohost a od toho se odvíjející jasná formulace zadání otázek 
a úkolů v pracovních listech, které by mělo vždy odpovídat cílové skupině, jejímu 
věku a znalostem. Zvolené otázky a úkoly by se měly zaměřovat na relevantní a 
podstatné informace. Raději volte méně aktivit, ale takové, které jsou otevřené 
a motivují návštěvníky k přemýšlení, hledání souvislostí, vlastnímu bádání, které 
podněcují zvědavost, zájem i fantazii. Je žádoucí pracovat s co nejvíce rozdílný-
mi dovednostmi a rovnoměrně zapojovat jak kognitivní (rozumové, intelektuál-
ní), afektivní (citové, postojové) a psychomotorické (smyslové, pohybové) doved-
nosti. Funkčnosti a atraktivitě materiálu napomůže i promyšlené a rovnoměrné 
střídání typů aktivit a dovedností, stejně jako promyšlená technická kritéria 
pracovních listů. Velmi mnoho dobré práce odvede vhodně zvolený formát pa-
píru, jeho kvalita, vhodná velikost a snadno čitelný tvar písma stejně jako sro-
zumitelné grafické zpracování. Z hlediska formálních náležitostí bychom neměli 
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zapomínat na tiráž, tedy informace jako je název výstavy, cílová skupina, jíž jsou 
pracovní listy určeny, logo instituce, název a kontaktní údaje, jméno autora pra-
covních listů, rok vydání atp. Pokud jsou pracovní listy určeny žákům k doplnění 
školní výuky, měly by brát zřetel na školní vzdělávací předpisy a odpovídat po-
třebám škol v návaznosti na aktuální učivo.

EVALUACE PRACOVNÍCH LISTŮ

 „Pracovní listy by měly podléhat pravidelné evaluaci. Zjišťování jejich efektivi-
ty je důležité jak pro samotný průběh muzejní návštěvy a úspěch pracovních listů u 
návštěvníků, tak i pro toho, kdo listy vytváří (byl jsem úspěšný?, co funguje?, co ne-
funguje a proč?, co je potřeba změnit?, čeho se naopak přidržet?, s čím měli návštěv-
níci potíže?, co naopak bylo příliš lehké atp.) a také pro samotnou muzejní instituci 
(jaký je efekt pracovních listů?, vyplatí se investovat čas a lidské zdroje do jejich vy-
tváření atp.)“ (Mrázová 2013, s. 20). Jedním z velmi dobrých nástrojů je tzv. pilotní 
ověření v  praxi na konkrétní skupině návštěvníků, co možná nejvíce podobné 
cílové skupině návštěvníků, pro něž jsou pracovní listy určeny. Pilotní ověřování 
vám pomůže získat jiný pohled na zadání a aktivity–pomůže odhalit slabá mís-
ta (např. nesrozumitelná zadání, nudné nebo zbytečné aktivity apod.) a zjednat 
nápravu případných nedostatků včas, před kompletním tiskem pracovních listů. 
Díky práci s pilotní skupinou návštěvníků si také můžete ověřit praktické detaily, 
např. zda se všichni prostorově vejdou k vybraným předmětům, kde jsou případ-
ná kolizní místa i zda předpokládaný čas potřebný pro vypracování rámcově od-
povídá času reálnému.
 Kritéria, která sledujeme při evaluaci, ve své podstatě odpovídají jednotli-
vým postupovým krokům samotné tvorby pracovních listů. Je vhodné zabývat 
se tím, zda a v jakém pohledu pracovní listy odpovídají výstavnímu pojetí téma-
tu. Dále také prověřit práci s pracovními listy v prostoru, zda sledují pohybovou 
logiku prostoru, zda práce s nimi neohrožuje exponáty a zda je v daném prostoru 
vůbec možná. Pracovní listy by měly svým charakterem odpovídat zvolené cílové 
skupině návštěvníků a měly by mít takové technické parametry (formát, tvrdost a 
povrch papíru aj.), které návštěvníkům umožňují pohodlné zapisování poznámek 
a zpracovávání úkolů. Stejně tak je dobré ověřit si, zda je možné stihnout vypra-
covat pracovní listy v předpokládaném čase nebo zda je logická a funkční struk-
tura pracovních listů. Pracovní listy by měly naplňovat předpokládané didaktické 
cíle, tedy návštěvníci by s jejich pomocí měli dospět přesně k těm znalostem a 
prožitkům, jež autor zamýšlel. Z hlediska obsahu sledujeme, zda pracovní listy 
pracují s vystavenými předměty, jejich pečlivým vnímáním, zda pracují s nejdůle-
žitějšími informacemi či zda nejsou zvolená zadání monotematická. Ověřte také, 
zda je v pracovních listech ponechán dostatek prostoru pro vlastní záznamy ná-
vštěvníků a zda máte zapracovány základní identifikační údaje, tedy tiráž daného 
materiálu. Sledováním všech zmíněných kritérií a následnými případnými korek-
cemi původně navržené podoby pracovních listů ve prospěch zjištění získaných 
pomocí evaluace, je možné výrazně zvýšit funkčnost a didaktickou účinnost pra-
covních listů i výslednou spokojenost návštěvníků s tímto materiálem.
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ZÁVĚREM

 Příprava a vlastní tvorba pracovních listů pro muzejní prostředí je důleži-
tou součástí práce muzejního pedagoga. Ve své podstatě vyžaduje velmi preci-
zní tematickou i didaktickou přípravu, rozvržení logické návaznosti, obsahovou 
invenci i schopnost nahlížet téma z  odstupu a vybrat pro edukační proces to 
nejpodstatnější. Další dovedností je schopnost tento proces podpořit vhodným 
výběrem otázek, úkolů a aktivit. V neposlední řadě pak záleží i na optimální po-
době formulací, grafické podobě pracovních listů i vhodných technických para-
metrech pracovních listů co se volby formátu, druhu papíru či písma týká. Pečlivé 
sledování těchto kritérií při tvorbě pracovních listů nejen výrazně usnadňuje mu-
zejnímu pedagogovi práci a pomáhá mu soustředit se na její obsahovou stránku, 
ale zároveň zajistí optimální didaktickou účinnost těchto materiálů.
 Pracovní listy by ve své podstatě měly podtrhnout téma výstavy, umož-
nit jeho snadnější porozumění, oživení a prohloubení, měly by upozorňovat na 
jedinečné detaily či na mezioborová propojení. Je tedy velmi důležité zaměřit 
svoji pozornost na to, abychom návštěvníky motivovali k pozorování, sledování 
a zrakovému zkoumání vystavených sbírkových předmětů jako hlavnímu nositeli 
muzejní zkušenosti. Všechny zvolené aktivity a úkoly by z těchto exponátů měly 
vycházet či na ně odkazovat, práce s popisky a doprovodnými texty výstavy by 
měla stát až ve druhém pořadí. Je vhodné soustředit se na základní a důležité 
informace i na jejich využitelnost mimo zdi muzejní budovy. Právě propojenost 
muzejní zkušenosti s reálným životem vytváří z muzeí živé kulturní instituce. Kva-
litně připravené pracovní listy mohou být významnou oporou muzejně vzdělá-
vacích procesů v muzeu, ovšem jejich využití v praxi je další koncepčně a lektor-
sky náročnou kapitolou práce muzejního pedagoga.
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INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V MUZEU
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Masarykova univerzita, Česká republika

ANOTACE
Sociální a edukační funkce představuje jeden z  hlavních úkolů práce muzea. 
Spočívá mimo jiné v zajištění fyzické a smyslové dostupnosti muzea. Tedy nejen 
v odstranění bariér, ale i v koncipování edukačních aktivit s ohledem na speciální 
potřeby návštěvníků. Příspěvek vymezuje základní pojmy a charakterizuje sku-
piny návštěvníků se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěrečná část textu 
konkretizuje aktuální stav problematiky v českém prostředí.

KLÍČOVÁ SLOVA:
sociální inkluze, muzeum, návštěvníci, speciální vzdělávací potřeby, inkluzivní 
muzejní pedagogika

MUZEUM BEZ BARIÉR

 Sociální a edukační funkce představuje jeden z hlavních aspektů činnos-
ti muzea. Klade si za cíl seznámit všechny věkové i sociální skupiny s muzejní-
mi sbírkami a umožnit jim spoluúčast na poznávání a rozvoji kultury (Jagošová, 
Jůva, Mrázová 2010, s. 72). Z této myšlenky rovného přístupu ke kultuře a eduka-
ci vychází inkluzivní muzejní pedagogika, aktuálně jedna z nejprogresivnějších 
subdisciplín muzejní pedagogiky. Za ideální cílový stav považuje muzeum jako 
podnětné prostředí pro celoživotní, mezigenerační a komunitní učení, tedy jako 
místo otevřené celému spektru společnosti. V praxi, teorii i empirickém výzku-
mu je však určitým skupinám věnována nápadně výraznější pozornost. Typickým 
příkladem je tradiční akcentace na školy, které představují dlouhodobě (nejen 
početně) významnou a stabilní návštěvnickou skupinu řady muzeí. V posledních 
dvaceti letech postupně sílí soustavný zájem o handicapované a znevýhodněné 
návštěvníky. Zprvu byla tato skupina návštěvníků stereotypně zužována zejm. na 
návštěvníky na invalidním vozíku a následně také na osoby se zrakovým znevý-
hodněním. Později dochází postupně k rozkrývání dalších skupin návštěvníků se 
speciálními potřebami (např. sluchové, mentální znevýhodnění) a narůstá snaha 
reflektovat jejich potřeby a identifikovat také další typy skutečných i potenciál-
ních speciálních návštěvníků. V posledních letech muzea výrazněji rozvíjejí pro-
stor rovněž pro komunitní učení a multikulturní výchovu. Otevírají se veřejnosti 
také jako podnětné prostředí pro smysluplné trávení volného času, a to zejména 
pro rodiny s dětmi a podporu společného učení napříč generacemi (Jagošová, 



83

Jůva, Mrázová 2010, s. 186). Zájem se postupně rozšiřuje o dosud okrajově či 
netradičně vnímaná témata, skupiny a disciplíny. Jde např. o oblast sociálního 
znevýhodnění a vyloučení, roli a možnosti muzeí v prevenci sociálně patologic-
kých jevů a zacílení např. na seniory, osoby trpící Alzheimerovou chorobou, dlou-
hodobě nemocné nebo na genderová témata. Muzeum tedy ve všech rovinách 
jeho působení vnímáme jako stálou instituci, vytvořenou společností a sloužící 
společnosti a jejímu vývoji, usilující o nezbytné hluboké porozumění a respekt 
k její sociální a kulturní diversitě (Museology: Back to Basics 2009, s. 70, 89). Pro 
zastřešení celé této oblasti vznikla v osmdesátých letech dvacátého století orga-
nizace Museums and Galleries Disability Association (MAGDA) (Hooper-Greenhill 
1996, s. 107).

Návštěvníci 
s neuspokojivým 
zdravotním stavem 
nebo zdravotním 
znevýhodněním

- s trvalým (dlouhodobým) znevýhodněním:
s tělesnými a pohybovými, zrakovými, sluchovými, 
psychickými a komunikačními obtížemi, mentálním 
znevýhodněním, sníženým intelektem, poruchami 
chování, zdravotním oslabením nebo se sníženou 
fyzickou kondicí 
- s dočasným znevýhodněním:  
lidé v rekonvalescenci po úrazu nebo onemocnění, 
děti a žáci, rodiny s dětmi v kočárku, těhotné ženy, 
kojící matky 

Návštěvníci 
s nízkým 
socioekonomickým 
statusem

osoby nezaměstnané, bez domova, samoživitelé 
a sociálně slabší rodiny s dětmi (zejm. při čerpání 
mateřské nebo rodičovské dovolené), osoby s nízkými 
příjmy nebo nízkým vzděláním, neúplné či rozvrácené 
rodiny, lidé ohrožení sociálně patologickými jevy 
nebo z nedostatečně sociálně a kulturně podnětného 
prostředí

Návštěvníci 
odlišného původu, 
přesvědčení nebo 
životní stylu

např. náboženské přesvědčení, rasový a etnický 
původ, sexuální orientace, příslušnost k určité 
komunitě nebo věkové skupině 

Osoby s neakcepto-
vatelným 
chováním vůči 
společnosti

osoby asociálního a antisociálního chování (zejm. 
kriminální projevy a morální úpadek) – např. osoby ve 
výkonu trestu odnětí svobody, osoby s patologickou 
závislostí (např. drogovou) 

Tab. 1: Muzejní publikum se speciálními potřebami

 Otevírání muzeí široké veřejnosti souvisí s odstraňováním bariér, ať už sou-
visejí (podle výzkumů) např. s nedostatkem času a peněz, únavou, jinými zájmy 
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nebo pocitem nepatřičnosti nebo nepříjemné atmosféry v muzeu (Kesner 2005, 
s. 102–104). Za muzeum bez bariér tedy považujeme takové muzeum, které je 
dostupné pro celou paletu společnosti (tedy nikoli muzeum výlučně pro elitu 
společnosti). Ona dostupnost široké veřejnosti má však celou řadu vrstev – při-
pomeňme alespoň dostupnost intelektuální, sociální, psychologickou, kulturní, 
finanční, fyzickou a smyslovou. V souvislosti s muzei se hovořívá nejčastěji o po-
sledních dvou jmenovaných. Týkají se především toho, jak (a zda vůbec) lze ná-
vštěvníkovi zpřístupnit prostory muzea a jakým způsobem mu zprostředkovat 
maximum prezentovaných informací a vjemů. Stručnou základní charakteristiku 
těchto pojmů ukazuje tabulka.

FYZICKY DOSTUPNÉ MUZEUM SMYSLOVĚ DOSTUPNÉ MUZEUM

- přístupná budova a vnitřní 
prostory s výstavami a expozicemi, 
optimálně tak, aby návštěvu mohli 
absolvovat všichni návštěvníci bez 
rozdílu sami 
- pokud nelze odstranit všechny 
bariéry, pak je cílem alespoň redukce 
negativních vlivů, omezujících nebo 
zcela znemožňujících přístup
- vnější (tj. okolí muzea) a vnitřní (tj. 
interiéry muzea) 

- s co největší přístupností všech 
informací, které nabízí muzeum a 
muzejní prezentace 
- zapojení co nejvíce smyslů 
a současně redukce možných 
nepřesností, dezinterpretace a 
nedorozumění 
- intelektuální orientace (tj. co 
návštěvník v muzeu uvidí), fyzická 
orientace (tj. kde to uvidí) 

Tab. 2: Fyzicky a smyslově dostupné muzeum (dle Ambrose, Paine 1995, s. 30–33, 
224–226)

 Zesilující akcent na zpřístupňování muzeí a jejich sbírek jednotlivým sku-
pinám znevýhodněných identifikujeme zejména v  posledních více než deseti 
letech také v publikační činnosti. Zprvu byla pozornost soustředěna především 
na osoby s poruchami pohybového aparátu (např. Seitlová, Mádl 2003) a zraku 
(např. Hluší 2002). Postupně se pak setkáváme s monografickými a sborníkovými 
publikacemi, které se snaží reflektovat širší spektrum možných znevýhodnění. 
Mezi příklady prací obecnějšího a komplexnějšího charakteru (tedy napříč jed-
notlivými znevýhodněními) lze uvést Museums without Barriers: A new deal for 
disabled people (2000), Including museums: perspectives on museums, galleries and 
social inclusion (Dodd, Sandell 2001), Sprístupňovanie výstav a expozícií múzeí ob-
čanom so zdravotným postihnutím (2002), Škola muzejní pedagogiky 3: Specifika 
a metody práce s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami (Hetová 2007) 
nebo Okná múzeí dokorán: Manuál na sprístupňovanie múzejných zbierok pre oso-
by so zdravotným postihnutím (2009). Podnětným současným webovým projek-
tem posílení sociální inkluze v muzeích je Incluseum: Museums and Social Inclu-
sion (2012-2013). Zajímavý průřez jednotlivých zahraničních i českých projektů 
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k tématu kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených skupin a 
jednotlivců do společnosti přináší např. publikace Umělci pro společnost: příklady 
kulturních projektů v oblasti sociální inkluze (Müllerová, Kašpárek, Frajtová 2010). 

EXKLUZE –> INTEGRACE –> INKLUZE: TRIÁDA KLÍČOVÝCH 
POJMŮ

 Uskutečňování principů dostupnosti muzeí pro širokou veřejnost úzce sou-
visí s potřebou sociálního začleňování. Druhou kapitolu tedy věnujeme odborné 
terminologii. Pro hlubší porozumění problematice se seznámíme se třemi poj-
my – (sociální) exkluzí, integrací a inkluzí. Nejprve charakterizujeme nežádoucí 
stav, tedy sociální exkluzi, poté popíšeme pojem integrace a následně vysvětlíme 
optimální směřování k sociální inkluzi. Ta představuje východisko při vymezení 
inkluzivní muzejní pedagogiky.
 Pojmu sociální exkluze (sociální vyloučení), tedy vyloučení s nemožností 
spoluúčasti, se používá pro označení protipólu sociální inkluze. Podle organiza-
ce Člověk v tísni sociální exkluze představuje proces, „kterým jsou jednotlivci i celé 
skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, 
ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku“ (POLIS 2008). V kontextu 
muzeí můžeme v rámci oblasti sociální zdůraznit zejm. omezení rovného přístu-
pu a spolupodílení se na kultuře a edukaci. Sociální znevýhodnění až vyloučení je 
primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, ale přispívají k němu další faktory 
jako diskriminace, nízké vzdělání nebo špatné životní podmínky (POLIS 2008). Pro-
ces sociálního vyloučení je tedy procesem, který zbavuje jedince a skupiny práv 
a povinností vázaných na jejich členství ve společnosti. Vyloučení jako „ti, jimž se 
nedaří“ pak bývají jak ostatními, tak ve vlastních očích nahlíženi jako neschopní 
se uplatnit, rezignovaní, na dně společnosti, a tím se společnosti odcizují (Šlech-
tová 2007, s. 159). K projevům sociálního znevýhodnění až vyloučení se řadí např. 
dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život v prostorově 
vyloučených lokalitách a částech obcí, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, roz-
pad rodin nebo ztráta sebeúcty. Sociálně vyloučení bývají odříznutí od institucí a 
služeb, vzdělávacích příležitostí a sociálních sítí (POLIS 2008). V našich podmínkách 
je extrémním příkladem sociálního vyloučení zejména bezdomovectví. Typů so-
ciálního vyloučení však může být celá řada. Bývají spojovány jak s městem, tak i 
venkovem a takovými lokalitami (nebo životní situací), které charakterizují omeze-
né možnosti při volbě školy, lékařské péče nebo možností veřejné dopravy, místa 
s úbytkem obyvatel a vyšším podílem osob staršího věku, s omezenou možností 
získání zaměstnání nebo jeho změny, nižším socioekonomickým statusem, nedo-
statečnou motivací pro vyšší vzdělání nebo životní cíle. Zejména vyčlenění z trhu 
práce, pokud je dlouhodobého charakteru, je obzvláště společensky stigmatizují-
cím a vylučujícím faktorem (Šlechtová 2007, s. 159–160). Ke specifickým hodnotám 
a normám, směřujícím nebo přispívajícím k sociálnímu vyloučení, patří např. důraz 
na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity bezmocnosti a bezna-
děje nebo přesvědčení o nemožnosti ovlivnit vlastní sociální situaci (POLIS 2008). 
Riziko sociálního vyloučení může být spojováno s projevy postupující individuali-
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zace současné společnosti (Šlechtová 2007, s. 162).
 Procesy začleňování je tedy možné nahlížet dvojí optikou, aktuálně pre-
ferovaným pohledem sociální inkluze a dříve častěji užívanou strategií sociální 
integrace. Pohled na jejich odlišnosti, uvedený na příkladu přístupu muzeí ke 
svým návštěvníkům, ukazuje tabulka.

INTEGRACE INKLUZE

zaměření na (edukační) potřeby 
návštěvníka s postižením nebo 
znevýhodněním

zaměření na (edukační) potřeby 
všech návštěvníků jako skupiny 
(celku), s citlivým respektem vůči 
odchylkám od průměru

speciální intervence 
znevýhodněnému návštěvníkovi

stejná kvalita v přístupu ke všem 
zúčastněným návštěvníkům, skupině 
jako celku

prospěch pro integrovaného 
návštěvníka

prospěch pro všechny návštěvníky, 
celou skupinu

zaměření na návštěvníka se 
znevýhodněním

zaměření na celek, veřejnost jako 
takovou

speciální programy pro 
znevýhodněné návštěvníky 
podle charakteru jednotlivých 
znevýhodnění

celková strategie, s využitím nutných 
korekcí, výsledně pro širokou paletu 
návštěvnické veřejnosti

muzejní publikum jako dva 
světy – jedinci bez postižení nebo 
znevýhodnění (většinové publikum) 
a jedinci se znevýhodněním 
(menšinové publikum)

muzejní publikum jako jeden 
svět – je normální být různí

Tab. 3: Začleňování návštěvníků v muzeu optikou integrace a inkluze

 Sociální inkluze (sociální začleňování) představuje proces, který „formou 
podpory (intervence, aktivizace, peer programů) vrací sociálně vyloučeného člověka 
do běžného života“ (Národní 2007-2013, s. 4). Zabezpečuje, že všem rizikovým sku-
pinám chudoby a sociálního znevýhodnění nebo vyloučení „se dostane příležitos-
ti a zdrojů nezbytných k plné participaci na ekonomickém, sociálním a kulturním ži-
votě společnosti a životní úrovně považované, ve společnosti kde žijí, za standardní“ 
(Mareš 2004, s. 23). Sociální inkluze tedy směřuje k začlenění marginalizovaných 
jedinců, sociálních kategorií a skupin do hlavního proudu společnosti, aby mohli 
sdílet nejen formálně, ale i fakticky všechna občanská, politická a sociální práva 
(Mareš 2004, s. 27).
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 Vzhledem k myšlence plnohodnotného začlenění speciálního muzejního 
publika na spolusdílení kultury a edukace v muzeu se příslušná subdisciplína mu-
zejní pedagogiky neoznačuje jako speciální muzejní pedagogika (či integrativní 
muzejní pedagogika), ale v  posledních letech ze  zahraničí přichází a začíná se 
postupně užívat výstižný termín inkluzivní muzejní pedagogika. Vychází z chá-
pání pojmu inkluze, který vymezuje nový přístup k jedincům s postižením nebo 
znevýhodněním. Na rozdíl od snah o integraci (začlenění znevýhodněného jed-
notlivce či skupiny), jako logické humanistické reakce na segregační a separační 
trendy ve vztahu k jedincům se znevýhodněním a postižením, koncepce inkluze 
(začlenění všech bez snahy o akcentaci vzájemných rozdílů) již imanentně neob-
sahuje dvě oblasti – „svět postižených“ a „svět nepostižených“. Koncept inkluze 
totiž k postižení nepřistupuje jako ke znevýhodnění, ale chápe ji jako jinakost. 
Cílem inkluzivní muzejní pedagogiky je rozvíjet inkluzivní muzeum, které vychá-
zí z  postmoderní koncepce muzejní instituce jako otevřeného místa setkávání 
a dialogu (Jagošová, Jůva, Mrázová 2010, s. 103). Specifickým vzdělávacím po-
třebám z pohledu současného muzeologického diskursu se věnuje např. Kathy 
Allday (Allday 2009, s. 35–36).
 Sféra kultury a umění, a tedy muzeí nevyjímaje, má velký potenciál sloužit 
jako nástroj začleňování sociálně vyloučených skupin a jednotlivců do společ-
nosti. Autoři projektu Umělci pro společnost však konstatují, že v České republice 
zatím ještě nedošlo k systematickému zakotvení kultury a umění jako nástroje 
sociální inkluze. Národní koncept boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení má 
pět priorit, jimiž jsou „prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti, zlep-
šení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu, aktivizace územní veřej-
né správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vy-
loučení, zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených 
lidí na trhu práce a podpora přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a ře-
šení problému bezdomovectví“. Ač se odborníci i sami sociálně vyloučení shodují 
na tom, že role umění a kultury pro sociální inkluzi je přínosná a velmi vhodná, 
přesto „ani jedna z priorit nepočítá s kulturou a uměním jako s relevantním nástro-
jem sociálního začleňování“ (Müllerová, Kašpárek, Frajtová 2010, s. 8). Přesto však 
u nás i v zahraničí existuje řada projektů, díky nimž sociálně znevýhodnění nebo 
vyloučení dosahují lepší životní úrovně, získávají radost ze života, sebevědomí a 
sebepoznání, učí se novým dovednostem a také se významně propojují s větši-
novou společností (Müllerová, Kašpárek, Frajtová 2010, s. 9).

Inkluzivní muzejní pedagogika a ...
 Na závěr tohoto textu nahlédneme do současné české inkluzivní muzejní 
pedagogiky. Představíme ji prostřednictvím odkazů na texty, odborná setkání a 
vzdělávací aktivity, které mohou zájemcům o tuto problematiku pomoci rozšířit 
zdrojovou a informační základnu ke studiu.

... studenti muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 S inkluzivní muzejní pedagogikou se studenti muzeologie na FF MU v Brně 
seznamují v průběhu studia prostřednictvím hned několika kurzů. Základní in-
formace o speciálním publiku muzeí se objevují v bakalářském cyklu studia jako 
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součást kurzu Práce s veřejností (vyučuje L. Jagošová). Praktické aspekty zejm. fy-
zického zpřístupnění muzea a muzejních výstav řeší kurzy Muzejní výstavnictví a 
Výstavní praktikum (vyučuje P. Holman). Dále jsou rozvíjeny poznatky v navazují-
cím magisterském studiu, a to prostřednictvím třech kurzů. Základní charakteris-
tiku a začlenění inkluzivní muzejní pedagogiky do systému subdisciplín muzejní 
pedagogiky je součást kurzu Muzejní pedagogika (vyučuje V. Jůva). Psycholo-
gické a speciálněpedagogické aspekty muzejního publika naplňují kurz Muzejní 
psychologie (vyučuje L. Jagošová). Teoretické a praktické aspekty edukační práce 
v muzeu, s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých skupin širokého muzejního 
publika, naplňují kurzy Muzejní didaktika (vyučuje L. Mrázová) a Praxe z muzej-
ní pedagogiky (supervize za fakultu L. Mrázová) a Tuzemské stáže v  institucích 
(supervize za fakultu L. Mrázová, P. Holman). Informace o jednotlivých kurzech 
a jejich vyučujících se nacházejí na webových stránkách Masarykovy univerzity 
(viz Informační systém Masarykovy univerzity, 1999–).
 V návaznosti na výuku a reflexi muzejních praxí se v posledních letech řada 
aktuálních témat inkluzivní muzejní pedagogiky dočkala zpracování v podobě 
magisterských diplomových prací. Můžeme zmínit např. práce Handicapovaní 
muzeu – muzeum handicapovaným (Kosek 2008), Hmatové výstavy vstřícné lidem 
se zrakovým postižením (Pilařová 2009), Brněnská muzea pohledem fyzicky handi-
capovaných a rodičů s dětmi v kočárcích (Ševčíková 2009), Možnosti osob s mentál-
ním postižením v muzejních institucích (Zmeková 2010), Muzeum a žáci speciálního 
školství (Demjanová 2012).

... neuniverzitní vzdělávání muzejních pedagogů
 V současné době se realizuje druhý běh jednoročního kurzu Základy mu-
zejní pedagogiky, který pro pracovníky muzeí na pozici muzejních pedagogů 
připravuje Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském 
muzeu v Brně. Návštěvníkům se speciálními vzdělávacími potřebami (lektorka L. 
Jagošová) je věnována jedna z deseti lekcí kurzu (více informací o kurzu jsou na 
webových stránkách organizátorů; studijní text k této i dalším lekcím kurzu viz 
Základy muzejní pedagogiky, 2011–2014).

... a muzeologické a muzejní semináře
 Součástí profesního setkávání a dalšího vzdělávání na poli inkluzivní muzej-
ní pedagogiky jsou odborné semináře. Tématu některého ze speciálních skupin 
muzejního publika se opakovaně věnují muzeologické semináře v Hodoníně, 
pořádané Masarykovým muzeem v Hodoníně ve spolupráci s oddělením muzeo-
logie Ústavu archeologie a muzeologie na FF MU v Brně. Témata posledních dvou 
byla Senioři v muzeu (2011) a Muzea a sociálně znevýhodnění (2013). Z příspěvků 
na semináři vznikají stejnojmenné sborníky (druhý jmenovaný v tisku).

 Jako další příklad jmenujme Centrum pro prezentaci kulturního dědic-
tví při Národním muzeu v Praze, které připravilo např. seminář s názvem Muzeum 
a návštěvníci se speciálními potřebami (2013). Více informací o aktivitách centra na 
webových stránkách (viz Sborníky konferencí, 2007–).
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... a metodické texty
 Metodické texty k problematice práce muzeí s jednotlivými skupinami ná-
vštěvníků se speciálními potřebami najdeme např. jako sérii článků v odborném 
muzejním a muzeologickém periodiku Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 
(1963–), které vydává Národní muzeum v Praze (fulltextově dostupné – viz Muze-
um: Muzejní a vlastivědná práce, 2010–). V periodiku byly publikovány následující 
texty: Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních in-
stitucích (Zmeková 2011, č. 2), Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami – ne-
slyšící (Dingová 2011, č. 2), Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením (Musílek, 
Havlíková 2012, č. 2), Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami: nevidomí (Jančo 
2013, č. 2).

 Inkluzivní muzejní pedagogiku, jak ostatně naznačují také uvedené pří-
klady metodických textů a publikací, odborných setkání a vzdělávacích aktivit, 
můžeme aktuálně řadit k nejprogresivnějším subdisciplínám muzejní pedago-
giky. V praxi pak tuto oblast ukotvuje a rozvíjí celá řada muzejních pracovníků 
a konkrétních pedagogických programů, které posouvají muzejní instituce ke 
skutečné široké otevřenosti veřejnosti, s respektem ke zdravotním, sociálním a 
kulturním odlišnostem muzejního publika. 
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METODICKÉ CENTRUM MUZEJNÍ 
PEDAGOGIKY
Jeho koncepce, úkoly a význam na poli 
muzejní pedagogiky

Soňa Mertová
Metodické centrum muzejní pedagogiky, Moravské zemské muzeum Brno

 Metodické centrum muzejní pedagogiky vzniklo na základě Koncepce 
účinnější péče o movité kulturní dědictví, uložené zejména v  muzeích a galeriích 
v České republice, na léta 2003-2008 při Moravském zemském muzeu v Brně. Od 
začátku roku 2005 byla funkce tohoto pracoviště delegována na Dětské muzeum 
Moravského zemského muzea (dále MZM), které se v rámci svých aktivit od první 
poloviny 90. let minulého století specializovalo na výstavní projekty zaměřené na 
dětského muzejního návštěvníka, rodiny s dětmi, resp. děti s dospělým doprovo-
dem. Ve svých aktivitách bylo jedno z nejprogresivnějších muzejních pracovišť, 
vytvářelo atraktivní výstavy (které dodnes v zápůjčkách putují po českých mu-
zeích) a organizovalo doprovodné edukační programy.1 
 Od 1. září 2010 došlo k oddělení Metodického centra muzejní pedagogi-
ky (dále jen MCMP) od Dětského muzea a vzniklo samostatné pracoviště, které 
i nadále zůstává pod křídly MZM. Počáteční fáze existence byla dobou, kdy bylo 
třeba dát činnosti MCMP určitý nový směr, hledat nové podněty a témata. Pra-
coviště se postupně více a systematicky zaměřilo na vnější prostor a své aktivity 
daleko výrazněji obrátilo k široké muzejně pedagogické veřejnosti a jejím potře-
bám. Jednou z nejpalčivěji pociťovaných potřeb byla a stále je potřeba oborové-
ho vzdělávání. Té vyšlo pracoviště vstříc hned několika způsoby. 
 V průběhu první poloviny roku 2012 vznikla koncepce vzdělávacího kur-
zu Základy muzejní pedagogiky2. Struktura kurzu je vystavěna tak, aby jeho ab-
solventi během jednoho školního roku získali vhled do nejdůležitějších témat, 
která souvisejí s prací muzejního pedagoga. Základní jednotkou je pětihodinová 
tématická lekce, které se koná jednou měsíčně (celkem 10 lekcí)3. Některé lekce 
jsou koncipovány teoreticky, část jich obsahuje také praktické činnosti. Kapacita 
kurzu je 25 osob. Osvědčení o jeho absolvování obdrží ti z účastníků, kteří vy-

1 Dětské muzeum MZM představilo 17 let své činnosti a shrnulo poznatky  vycházející z  jeho muzejně-
pedagogických aktivit v publikaci Inspiration muzejní pedagogiky 1 (Poláková, Z. a kol., 2010).
2 Na přípravě koncepce kurzu Základy muzejní pedagogiky se významně podílela Mgr. Lenka Mrázová. Více o 
kurzu ZMP na http://mcmp.cz/cz/cz-vzdelavani/zakladni-kurs/kurz-zakladu-muzejni-pedagogiky-2013-2014/
3 Seznam lekcí: 1. Základy obecné pedagogiky, vývoj muzejní edukace; 2. Úvod do muzeologie; 3. Úvod 
do muzejní pedagogiky, muzeum a škola; 4. Kognitivní schopnosti a jejich změny v průběhu ontogeneze; 5. 
Aktivizující metody v muzejní pedagogice; 6. Výstavní didaktika, pracovní listy; 7. Vzdělávání dospělých a senioři; 
8. Výtvarná a galerijní pedagogika; 9. Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami; 10. Komunikace, 
marketing a PR v muzeu.
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pracují závěrečnou práci vycházející jak z  praktických potřeb a zkušeností fre-
kventanta, tak z nově nabytých poznatků.4 Další možností v oblasti vzdělávání 
muzejních pedagogů a muzejních pracovníků zabývajících se edukací jsou té-
matické workshopy, které MCMP organizuje. Pro velký zájem opakovaně proběhl 
workshop Tvorba pracovních listů (2012).5 Využitím metod dramatické výchovy 
v muzejní edukaci se zabýval dvoudenní workshop Muzejní divadlo? (2013).6 Té-
matice seniorských návštěvníků muzeí bylo věnováno kolokvium Muzeum pro 
seniory – senioři pro muzeum (2012).
 Důležitý úkol, obsažený i v názvu pracoviště, je zajišťování činností meto-
dického charakteru. Ty spočívají především v tvorbě materiálů metodického cha-
rakteru, které slouží potřebám nejen muzejních pedagogů. Menší část jich vzniká 
přímo na našem pracovišti. Hlavním úkolem MCMP v této oblasti je vyhledávat 
vhodná témata a erudované odborníky, kteří je zpracují do podoby metodického 
textu či doporučení. Tyto materiály zpřístupňujeme volně na webových strán-
kách MCMP7 a část z nich také vyšla či vyjde v tištěné podobě. Pracoviště také 
poskytuje konzultační služby muzejním institucím.
 Žádné metodické pracoviště nemůže existovat bez spojení s praxí, rovněž 
tak MCMP. Proto vytváříme pilotní projekty, na kterých ověřujeme nové metody, 
přístupy i poznatky. Soustřeďujeme se na opomíjené cílové skupiny. Ne všechny 
projekty se odehrávají na půdě MZM. Snažíme se vycházet z muzea a přicházet 
k potenciálním návštěvníkům nebo k těm, kteří už z různých důvodů nemohou 
do muzea přijít. K  tomu využíváme příležitostí poskytovaných naším muzeem. 
Výstavní projekt Umění austrálských domorodců (Pavilon Anthropos MZM 2011–
2012) byl zpracován do podoby minivýstavy Zapomenutá expedice8, která navští-
vila několik domovů seniorů v okolí Brna a přinesla prožitek těm jejich klientům, 
jimž věk a zdravotní stav už návštěvu muzea neumožňuje. Posledním pilotním 
projektem, který naše pracoviště realizovalo ve druhé polovině roku 2013, je 
edukační program ve vile Tugendhat.9 Projekt se týká vily nejen jako architekto-
nického skvostu, ale vnímá ji a představuje jako svědka (a mnohdy i jako oběť) 
dramatických událostí provázejících československé dějiny 20. století. Program 
je určen pro žáky 7.–9. třídy. Pracoviště své aktivity také cíleně zaměřuje na oso-
by s mentálním (příp. kombinovaným) postižením a dlouhodobě spolupracuje 
s Centrem Kociánka v Brně, které poskytuje služby klientům s mentálním i kom-
binovaným postižením.10 V MZM organizujeme program pro Den seniorů a podí-
líme se na zajištění Muzejní noci.11

4 Nejlepší závěrečné práce jsou dostupné na http://mcmp.cz/cz/cz-vzdelavani/zakladni-kurs/zaklady-
muzejni-pedagogiky/ .
5 Workshop Tvorba pracovních listů vedla Mgr. Lenka Mrázová.
6 Workshop Muzejní divadlo? vedly Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph.D. a Mgr. et MgA. Alena Kyselo.
7 K tomu více na http://mcmp.cz/cz/cz-projekty/projekty-mcmp/.
8 Autorkou putovní minivýstavy Zapomenutá expedice je PhDr. Eva Jelínková (MCMP).
9 Projekt ve vile Tugendhat, která je památkou UNESCO, jsme mohli realizovat díky vstřícnosti Muzea města 
Brna, jež je správcem památky. Projekt je také součástí spoluúčasti MCMP na projektu Národního muzea Dotkni 
se 20. století.
10 Garantkou projektů s Centrem Kociánka je Mgr. Pavla Vykoupilová (MCMP), více na http://mcmp.cz/cz/cz-
projekty/projekty-mcmp/Prace-s-handicapovanymi/.
11 V  roce 2013 proběhla v  MZM při příležitosti Muzejní noci ve výstavě Cyril a Metoděj – doba, život, dílo 
komentovaná prohlídka ve znakovém jazyce pro návštěvníky s postižením sluchu.
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 MCMP se snaží nezanedbávat ani výzkumné aktivity. Ty se zatím pohybu-
jí ve dvou oblastech. V hledáčku našeho výzkumného zájmu jsou samozřejmě 
muzejní pedagogové. V kontaktu a komunikaci s nimi se snažíme nacházet pro 
ně aktuální oborová témata, reflektovat jejich potřeby a na ty vhodně reagovat 
(velkou příležitostí je právě kurz ZMP, kde se každý měsíc schází skupina minimál-
ně dvou desítek z nich). Kromě toho také využíváme i jiné možnosti. V dotazní-
kovém šetření jsme pátrali po zkušenostech muzejních pedagogů s návštěvníky 
s mentálním postižením.12 Další oblastní našeho zájmu jsou návštěvnické skupi-
ny, z nichž jsme se primárně zaměřili na návštěvníky v seniorském věku. Ve vý-
zkumném šetření 55+ jsme zjišťovali jejich potřeby, zájmy a náměty v souvislosti 
s návštěvou muzea.13

 Metodické centrum muzejní pedagogiky je živým pracovištěm, otevřeným 
novým podnětům, hledajícím nová témata, nové možnosti spolupráce. Jeho čin-
nosti jsou praktické, organizační i výzkumné. Výsledky vlastních aktivit prezen-
tujeme při mnohých vhodných příležitostech a také se snažíme tyto příležitosti 
vytvářet pro jiné (např. možnosti prezentace na webových stránkách MCMP, or-
ganizace či spoluorganizace seminářů, kolokvií, workshopů). Jistě najdeme ještě 
mnoho příležitostí, jak naše činnosti rozšířit a zkvalitnit a být tak přínosem jak pro 
muzejní pedagogiku jako obor, tak pro ty, pro které je edukace v muzeu nejen 
náplní práce, ale velmi často i osobním zájmem.

12 Mertová, S. - článek v tisku. 
13 Výsledky 55+ dostupné na http://mcmp.cz/cz/cz-projekty/projekty-mcmp/cz-prace-se-seniory/cz-
dotaznikovy-vyzkum-55/.
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AKO SA RODÍ STRATÉGIA 
Stratégia edukačnej činnosti 
Slovenského národného múzea v Martine

Elena Zahradníková
Slovenské národné múzeum v Martine

 Identita. Jedno slovo s množstvom významov a ešte väčším množstvom 
vrstiev. Často sa hovorí o identite vo vzťahu k vnímaniu jednotlivca zoči-voči väč-
šine. Je to jeho sebaurčenie v čase a priestore.
 Identita je aj vzťah človeka k národu, ku krajine, v ktorej vyrástol. Vníma ho 
cez svoje skúsenosti, konkrétne vzťahy...

 Najčastejšie riešia dospelí svoju identitu k národu, či krajine v konfrontá-
cii s  inou kultúrou či krajinou. Tento fenomén je najmarkantnejší v prípade dl-
hodobejšieho pobytu v zahraničí, kde jednotlivca často konfrontuje hodnotový 
rebríček inej krajiny, resp. jej obyvateľov. Ak sa pohybuje v prostredí, kde je ná-
rodná identita rozpracovaným systémom, na ktorom pracuje niekoľko rezortov, 
a príjme tento koncept, po niekoľkoročnom pobyte má často potrebu nájsť infor-
mácie, aby svoje deti vychoval v podobnom systéme. Problém ale na Slovensku 
nastáva v tomto momente. Naháňaním informácií vo všetkých dostupných zdro-
joch často natrafia na informácie, ktoré ak už priamo neklamú, tak minimálne za-
vádzajú alebo nadinterpretujú.1 Čo sa teda dá robiť? To čo potrebujeme, je dôve-
ryhodný sprostredkovateľ (možno až prekladateľ) medzi svetom vedy, ktorá má 
vedomosti vlastivedného charakteru rozdelené v mnohých vedeckých disciplí-
nach, a svetom neodbornej verejnosti. Potrebujeme, aby tento niekto vstúpil na 
trh informácii a zaujal svoje miesto. Potrebujeme, aby múzeá začali plniť svoju 
funkciu popularizátora vedy. Nie tej spojenej s vedecko-technickým pokrokom, 
ale tej spojenej s zjednodušene povedané s históriou tejto krajiny. Táto téma nás 
mimoriadne zaujíma aj preto, že je to niečo, čomu sa venujeme nielen ako fe-
noménu, na ktorý treba reagovať v  rámci práce s  verejnosťou. Je to fenomén, 
na ktorý reaguje množstvo etnológov aj v rámci svojej vedeckovýskumnej práce 
a niečo, čo považujeme za tému na samostatný výskum.
 Na tento fakt sa dá v  prípade muzeálnych inštitúcií pozerať ako na jed-
noznačnú výzvu. Slovenské národné múzeum v Martine môže byť so všetkými 

1 Na ilustráciu uvediem len mail, ktorý prebehol pred pár mesiacmi hromadnou poštou mnohých múzej-
níkov. Šlo o spojenie výsledkov genetického výskumu s konceptom nacionalizmu. Genetický výskum ukázal, 
že gény obyvateľov Slovenska možno označiť, ako tie, ktoré patria k prapôvodným obyvateľom Európy, teda 
nemožno ich jednoznačne označiť ako gény germánske, slovanské, keltské či antické. Avšak našli sa ľudia, ktorí 
túto informáciu nadinterpretovali a označili Slovákov, za najstaršie etnikum žijúce na území Európy. Na popiso-
vanie škodlivosti takýchto mailov nebudem poukazovať, ani vyvracať tieto tvrdenia, avšak skracovanie a zjed-
nodušovanie histórie a nadinterpretovanie faktov sme tu už mali a v politickej scéne boli zneužité minimálne 
dvakrát. Oba razy odkazujú k totalitným režimom.
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svojimi zložkami práve jednou z tých, ktoré majú potenciál vďaka širokému spek-
tru výskumov uplynulých rokov na poskytovanie skutočne relevantných infor-
mácií. V rámci svojho zamerania a zamerania jeho jednotlivých zložiek poskytuje 
široký priestor pre prácu s regionálnou, či národnou identitou, resp. u najmlad-
ších generácií len z jej prejavmi a otvára v tomto zmysle široké možnosti pre vý-
chovno-vzdelávaciu činnosť. Široké a plnohodnotné pôsobenie múzea vo sfére 
výskumu poskytuje múzeu dostatočnú bázu aby mohlo vystupovať ako garant 
poskytovaných informácii. Napriek tomu, že špecifickým problémom, s ktorým 
sa stretávajú najmä etnológovia, je fakt, že každý človek starší ako 60 rokov sa 
považuje za experta v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
 Vieme, aký priestor na trhu informácii by sme chceli zaujať. Vieme, čo mô-
žeme ponúknuť a vieme aj to, že informácie, ktoré poskytujeme sú výsledkom 
dlhoročných výskumov. Otázka teda znie, ako na to. Akým spôsobom sprostred-
kovať informácie v múzeu skutočne efektívnym spôsobom.
 Zo skúseností za posledných desať rokov sa ukazuje, že to, čo možno 
označiť ako edukačné2 aktivity, sa osvedčilo pre túto dobu najefektívnejšie. Pri 
edukačných aktivitách už dávno nejde len o  získavanie nových návštevníkov 
a  ich „vzdelávanie“. Vieme, že nám má ísť predovšetkým o  vytvorenie vzťahov 
medzi návštevníkmi a inštitúciou. Túto inštitúciu treba adekvátne predstaviť.

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU EDUKAČNEJ ČINNOSTI 
SNM V MARTINE

 Slovenské národné múzeum v Martine je jednou z najstarších a najväčších 
inštitúcií tohto typu na Slovensku. V súčasnosti ju tvorí sedem múzeí:

• Etnografické múzeum (EM) zaoberajúce sa výskumom, dokumentáciou, ucho-
vávaním a prezentáciou ľudovej kultúry Slovenska

• Múzeum slovenskej dediny (MSD) najväčšie múzeum v prírode na Sloven-
sku, zamerané na architektúru a spôsob bývania na prelome 19. a 20. storočia 
na Slovensku (bohužiaľ len v  pláne, dodnes stoja iba štyri stavebné regióny 
Slovenska.) 

• Múzeum Martina Benku (MMB) múzeum venované jednému z najvýznamnej-
ších predstaviteľov slovenského mýtu, Martinovi Benkovi

• Múzeum Karola Plicku (MKP) múzeum so sídlom v Blatnici, ktoré približuje 
návštevníkovi fotografa, filmára, etnografa a učiteľa súčasných velikánov filmu 
ako je Miloš Forman. 

• Múzeum kultúry Čechov na Slovensku (MKČnS) múzeum sústredené na pod-
poru vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi na Slovensku v zmysle závetu posled-
ných majiteľov domu, v ktorom sídli

2 Pre potreby tejto stratégie je vymedzený pojem edukačná činnosť ako pojem nadradený pojmom 
vzdelávanie a výchova.
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• Múzeum kultúry Rómov na Slovensku (MKRnS) – múzeum zamerané na 
výskum, dokumentáciu a prezentáciu histórie, kultúry a spôsobu života Rómov 
v minulosti i súčasnosti. Múzeum bojujúce s predsudkami.

• Múzeum Andreja Kmeťa (MAK – od roku 2004) pôvodne regionálne vlastived-
né múzeum venované na výskum prírody severozápadného Slovenska a histórie 
a kultúry regiónu Turiec.

 SNM v Martine vzniklo ako spolkové múzeum Múzejnej slovenskej spoloč-
nosti a v roku 1908 otvorilo prvý krát svoje brány pre verejnosť. V roku 1948 bolo 
poštátnené a v nasledujúcich rokoch spojené so Zemským múzeom v Bratislave 
do jednej organizácie s  názvom Slovenské národné múzeum. V  nasledujúcich 
rokoch sa špecializovalo ako múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zamera-
ním na etnológiu (v skorších obdobiach na národopis) celého územia Slovenska 
ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí (podobné zameranie má v Čechách Národní 
múzeum - Etnografické múzeum v Prahe – Palác Kinských, v Maďarsku Néprajzi 
múzeum v Budapešti).

 Múzeum má vďaka výskumom odborných pracovníkov z  predchádzajú-
cich období vybudovaný mimoriadny potenciál na poli popularizácie tradičných 
etnografických tém. Jeho hodnotné zbierky, dlhodobý výskum ľudovej kultúry 
a expozície zamerané na človeka v prírode a krajine majú ambíciu slúžiť ako ne-
zanedbateľný prínos vo vytváraní osobnej identity človeka v čase globalizácie. 
Ide práve o  poznávanie kultúry a  tradícií Slovenska a  ich možnej konfrontácie 
s kultúrami a tradíciami ostatných krajín Európy a sveta.

 V Slovenskom národnom múzeu v  Martine bola a je práca s  publikom 
a práca pre verejnosť považovaná za jednu z jeho kľúčových činností. No napriek 
vyššie uvedenému, komunikácia s publikom prebiehala primárne cez stále expo-
zície a časovo obmedzené výstavy.

 Náznaky vzdelávacích aktivít v SNM zaznamenávame aj pred rokom 2008, 
sú však zamerané hlavne na tvorivé dielne a prednáškovú činnosť. Vzdelávacie 
aktivity boli v múzeu chápané ako súčasť kultúrno-výchovnej činnosti. Najmä 
pred spomenutým rokom je problematické zachytiť, kedy ide o prezentačné ak-
tivity a kedy vzdelávacie aktivity, keďže sa často prekrývali. Od roku 2006, kedy 
v Bratislave vzniklo Oddelenie múzejnej pedagogiky, ktoré vzdelávacie aktivity 
systematicky začalo podporovať cez projekty, sa situácia zmenila. Múzeum za-
reagovalo predkladaním projektov najmä sprievodcov po výstavách a múzeách 
pre deti, čo viedlo k  prehodnoteniu postoja ku  školám, teda aj k  pedagógom 
a ich potrebám. V rokoch 2007 -2008 absolvovali dve pracovníčky múzea škole-
nia kurz Práca s publikom pod vedením PhDr. Alexandry Brabcovej. Na základe 
týchto kurzov vznikli nasledovné projekty: Okno do starého sveta (rodinný sprie-
vodca po Múzeu slovenskej dediny), Kávové zrnko (sprievodca po výstave Tá pra-
vá šálka kávy), Vitaj u Martina Benku (sprievodca dielom Martina Benku), Bádanie 
v múzeu: Stredovek (rozšírenie využitia stálych expozícií múzea), Cesta ľanového 
semienka, Habáni ako háben (vzdelávací program k stálym expozíciám múzea), 
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Od črpáka k bryndzi (vzdelávací program k stálym expozíciám múzea), program 
Čepiec (vzdelávací program k stálym expozíciám múzea) a pod.

 Vo svojej  stálej ponuke múzeum má množstvo pestrých edukačných 
programov. Z  aplikovateľných metodík múzejnej pedagogiky múzeum najčas-
tejšie využíva objektové učenie, ktoré svojou podstatou najlepšie vystihuje za-
meranie múzea.
 Najviac programov v posledných rokoch vzniklo v Etnografickom múzeu. 
Ku stálym expozíciám a výstavám má každá školská skupina komentovanú pre-
hliadku s lektorom. Rovnakú možnosť majú skupiny aj v prípade múzejnej záhrady.
 Edukačné aktivity múzea tvoria cyklické programy Regionálna výchova pre 
materské školy a Rok vo zvykoch pre základné školy, jednorazové programy ako 
„Čo je to múzeum“, Habáni ako háben, Od črpáka k bryndzi a program Čepiec. 
Väčšina jednorazových programov je venovaná tak žiakom základných škôl ako 
aj študentom stredných škôl.
 Pre učiteľov stredných škôl a  ich študentom je určený projekt Bádanie 
v múzeu: Stredovek. Zaoberá sa piatimi vybranými témami zo stredoveku.
 Tvorivé dielne sú v tomto múzeu rozdelené do dvoch veľkých skupín. Tvo-
rivé dielne na objednávku pre organizované skupiny a tvorivé dielne organizova-
né vo vybrané dni pre individuálnych návštevníkov a rodiny s deťmi.
 Tieto programy dopĺňa ponuka prednášok našich, ako aj pozývaných od-
borných pracovníkov. Zároveň ponuku edukačných programov dopĺňajú aktivity 
viazané na aktuálne výstavy, ku ktorým na pôde nášho múzea vzniklo 11 typov 
rozličných pracovných listov, detských sprievodcov a  alternatívnych vzdeláva-
cích aktivít.

 Najviac žiadaným programom v  Múzeu slovenskej dediny je tvorivá diel-
ňa, ktorá je realizovaná v dvoch formách:
 - tvorivá dielňa pre organizované skupiny na objednávku alebo
 - tvorivá dielňa ako súčasť programových podujatí v rámci Národopisného roka 
v MSD, smerovaná k individuálnym návštevníkom a hlavne k rodinám s deťmi.

 V programoch Ako bolo voľakedy a Čo nájdeme vo dvore a v komore sa 
detskí návštevníci zoznamujú s expozíciou Múzea slovenskej dediny prostredníc-
tvom zážitkového a objektového učenia netradičným spôsobom, nielen z pitvo-
ra expozičného objektu.

 Programy Rok vo zvykoch nášho ľudu nadväzujúci na osnovy vlastivedy 
pre 4. ročník a Prímestský tábor sú organizované v spolupráci s centrom voľného 
času Junior klub.

 Od roku 1998 múzeum úspešne spolupracuje s  dvomi odevnými stred-
nými školami. V roku 2009 vyvrcholila spolupráca v projekte Dotyky s ľudovou 
kultúrou. V rovnakom roku boli na výstave s rovnakým názvom prezentované 
klauzúrne a  maturitné práce študentov Strednej umeleckej školy v  Trenčíne 
a Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Práce vznikli ako inšpirácie zbier-
kovými predmetmi SNM v  Martine. V  roku 2012 sa uskutočnila druhá výstava 
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projektu Dotyky s ľudovou kultúrou, tentoraz zameraná na hru a hračku.
 Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku spolupracuje s múzeom aj 
na realizácií podujatia Národopisného roku s názvom Dnes tovariš zajtra majster 
v Múzeu slovenskej dediny. Na podujatí sa ďalej prezentuje aj Stredná odborná 
škola strojnícka Kysucké Nové Mesto, Pedagogická a sociálna akadémia Turčian-
ske Teplice a Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin. Motto podujatia 
znie „tradičná výroba ako inšpirácia študentov stredných škôl“.

ČO POVAŽUJEME ZA NUTNÉ ZMENIŤ, ALEBO STRATÉGIA 
ROZVOJA EDUKAČNEJ ČINNOSTI SNM V MARTINE

 V rámci autorského kolektívu sme sa dohodli, že stratégia rozvoja edukač-
ných aktivít Slovenského národného múzea v Martine vychádza z analýzy čin-
nosti za uplynulé roky a stavia predovšetkým na potenciáli múzea. Tento poten-
ciál poskytuje nielen zbierkový fond, ako jeden z najväčších v Slovenskej repub-
like a dlhoročné výskumy, ale taktiež už rozvinuté vzťahy so školami a partnermi 
múzea.
 Chceme do budúcnosti v rámci svojej edukačnej činnosti využívať predo-
všetkým metodické a didaktické postupy konštruktivistickej pedagogiky. 
 Uvedomujeme si, že príležitosťou sú najmä aktivity pre rodiny s  deť-
mi a  individuálnych návštevníkov. Pre nich je potrebné vytvoriť tvorivé dielne 
s  bližšími informáciami o  materiály a  technologickom postupe výroby. Tvorivé 
dielne je možné využívať aj v prípade práce so žiakmi, ktorí navštevujú múzeum 
v skupinách vedených pedagogickým dozorom. Múzeum takto môže poskytnúť 
priestor na rozvoj jemnej motoriky dieťaťa, ktorá už dávno nie je prioritným cie-
ľom Štátneho vzdelávacieho program v žiadnom stupni vzdelávania.

 Aj preto sme si na obdobie rokov 2013 – 2017 stanovili nasledujúce ciele:
SC1: Vzhľadom k množstvu už existujúcich edukačných programov múzeum po-
trebuje poradný orgán riaditeľky. V kompetencii tzv. Edukačnej rady by nemalo 
byť len schvaľovanie scenárov nových vzdelávacích aktivít, ale mala by vytvárať 
priestor na konzultácie v  prípade reštrukturalizácie programov, vytvárania no-
vých programov. Edukačná rada by mala „strážiť“ smerovanie inštitúcie v zmysle 
strategických plánov nastavených touto Stratégiou.

Edukačné aktivity múzea od roku 2013 budú:
 - efektívne a účelné
 - relevantné vzhľadom na poslanie múzea
 - využívať potenciál múzejnej pedagogiky (nie CVČ a nie ZUŠ)
 - v Múzeu slovenskej dediny trvať dlhšie ako 2 hodiny

SC2: V  nasledujúcich rokoch teda v  rokoch 2013 – 2017 plánuje múzeum do-
plniť vzdelávacie aktivity jednotlivých zložiek tak, aby spolu vytvorili programy, 
ktoré sprostredkujú tradície Slovenska nielen návštevníkom z regiónu ale aj za-
hraničným návštevníkom. Okrem úplnej ponuky edukačných aktivít plánujeme 
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vytvoriť aj samoobslužné programy, systém sprievodcov pre expozície v Etno-
grafickom múzeu, Múzeu slovenskej dediny, Múzeu Karola Plicku, Múzeu Martina 
Benku a Múzeu Andreja Kmeťa. V menšinových múzeách v správe Slovenského 
národného múzea v Martine dôjde k zásadným zmenám v štruktúre vzdeláva-
cích aktivít.

SC3: Do budúcnosti potrebuje vytvoriť zázemie pre efektívne fungovanie 
edukačnej činnosti a systematickú prácu s verejnosťou:
V Etnografickom múzeu je dôležité vytvoriť jeden priestor pre multifunkčnú tvo-
rivú dielňu, druhý pre objektové učenie a tretí pre prednáškovú a konferenčnú 
činnosť.

 Doterajšie priestory v  Múzeu slovenskej dediny nie sú dostačujúce ani 
vhodné pre plnohodnotnú edukačnú činnosť. Je preto nevyhnutné, aby jeden 
z objektov (celá usadlosť) bol venovaný len aktívnej práci s verejnosťou. 
Túto činnosť bude potrebné naďalej podporovať a tak je vhodné vytvorenie aj 
osobitnej kapitoly v rozpočte Slovenského národného múzea v Martine.

V rámci napĺňania cieľov plánujeme realizovať nasledujúce programy:

• Rodinné soboty – doplnenie ponuky programov pre druhý najpočetnejší seg-
ment návštevníkov: rodiny s deťmi v priestoroch Etnografického múzea, najmä 
počas školského roka. 
• Projekt Tvorivých dielní (Chceš? Urob si!) je zapracovaný v návrhu rekonštruk-
cie Etnografického múzea. Múzeum potrebuje vytvoriť priestor na systematickú 
prácu s návštevníkom, kde si bude môcť návštevník vyskúšať postupy tradičnej 
ľudovej výroby a výsledky svojej kreativity si bude môcť zobrať domov.
• „Povala“ (projekt s  pracovným názvom „Kto hľadá, nájde“) - Hlavným cie-
ľom je poskytnúť návštevníkom múzea ideálny priestor s neformálnou takmer 
domáckou atmosférou na vytváranie pozitívneho vzťahu medzi múzeom a náv-
števníkom Vytvorenie takéhoto prostredia na  spoznávanie predmetov ľudovej 
kultúry, kde je dovolené prakticky všetko, slúži nielen na prilákanie stále nových 
návštevníkov, ale zaisťuje aj opakované návštevy.3

• Reťazové sprevádzanie v MSD – spustenie projektu reťazového sprevádzania 
inšpirovaného projektom realizovaným pani L. Fiedlerovou v zámku vo Vrchoto-
vých Janovicích a uverejneným v publikácií Brána múzeí otevřená. (Fiedlerová, 
2004, s. 332 – 339) Po odskúšaní programu počas bežných prevádzkových dní 
v  Múzeu slovenskej dediny sa tento typ prehliadky u  školských skupín osved-
čil (spustenie programu s pilotnými skupinami je plánované v septembri 2013). 
Rozdiel oproti originálnemu projektu z Vrchotových Janovíc bude spočívať naj-
mä v jednej z alternatív sprevádzania, ktorá by mala mať charakter rovesníckeho 
sprevádzania – žiaci žiakom, resp. sami sebe navzájom. Táto alternatíva projektu 
bude prispôsobená krátkodobému – jednodňovému pobytu žiakov ZŠ v múzeu. 
Pre študentov stredných škôl bude v samozrejme v ponuke program s viacdňo-
vou návštevou.
3 Projekt bol prezentovaný na 6. ročníku konferencie Muzeum a škola, aneb aby věci promluvili, ktorá sa konala 
20 až 22 marca 2013 v Zlíne. Autorkou projektu je Ing. Vlasta Kozáková, múzejná pedagogička SNM v Martine.
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• Gazda v trojobale/gazda na prírodno – Základnou témou projektu je človek 
a krajina, v ktorej musel hospodáriť, aby získaval obživu. V tomto projekte pojem 
krajiny nie je chápaný v zmysle krajiny politickej (Slovensko), ale ako priestor pre 
hospodárenie – gazdovanie. Jeho cieľom je na základe tohto poznania prostred-
níctvom zážitkovej a konštruktivistickej pedagogiky u žiakov základných a stred-
ných škôl formovať vzťah k svojmu prostrediu – na lokálnej aj globálnej úrovni 
a taktiež formovanie a prehlbovanie emocionálnej citlivosti a úcty k životu pro-
stredníctvom priameho kontaktu so širokým spektrom rastlín a hospodárskych 
zvierat. Nastavenie projektu tiež umožňuje jeho použitie aj pre rodiny s deťmi 
v podobe tlačeného rodinného sprievodcu. Keďže expozície Múzea slovenskej 
dediny predstavujú štyri regióny severozápadného Slovenska, primárne budú 
v programe použité reálie z týchto lokalít.4

• „Dom na dotyk“ je projekt, v ktorom sa múzeum snaží poskytnúť jednu z usad-
lostí na edukačné a prezentačné aktivity, pričom sa bude na tieto účely využívať 
maximálne možnej miere. V  rámci usadlosti budú využívané všetky priestory, 
napr. dom (obytná časť usadlosti) bude využívaný primárne na objektové vyu-
čovanie, stodola poskytne dostatok solídneho priestoru na tvorivé dielne. Tento 
projekt je závislý na Koncepcii rozvoja SNM v Martine – Múzea slovenskej dediny 
a pridelených finančných prostriedkov.
• Česi v histórii Slovenska bude učebnica, ktorá vzhľadom k nedostatku priesto-
ru v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku vznikne vo virtuálnom priestore inter-
netu. Zachytávať bude široké historické obdobie od príchodu bratríckych vojsk 
až po rozpad spoločného štátu. Zostavená bude na štyroch základných úrov-
niach: 1. Učebnicový text; 2. Metodický materiál pre učiteľov; 3. Pracovný list pre 
žiakov; 4. Didaktické pokyny k jednotlivým aktivitám.
• Moji českí príbuzní – Celoslovenská aktivita, v  ktorej vyzve múzeum žiakov 
prostredníctvom škôl, aby skúmali históriu svojej rodiny. Zamerať by sa mali na 
svojich príbuzných z Českej republiky a ich príbehy kde a ako sa stali členmi ro-
diny.
• Samoobslužné programy budú realizované vo forme rôznych sprievodcov, či 
už pre rodiny s deťmi, detského návštevníka alebo pre dospelého návštevníka. 
Jednou z možností návštevy múzea bude aj možnosť rovesníckeho sprevádza-
nia, kedy bude podrobná metodika dostupná na vyžiadanie pre učiteľa.

4 Projekt bol prezentovaný na 6. ročníku konferencie Muzeum a škola, aneb aby věci promluvili, ktorá sa konala 
20 až 22 marca 2013 v Zlíne. Autorkou projektu je Mgr. Slávka Straková, múzejná pedagogička SNM v Martine.
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STRATÉGIA VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI V SLOVENSKOM 
BANSKOM MÚZEU 
V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Anna Ďuricová
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici

ÚVOD

 Slovenské banské múzeum sídli a  pôsobí v  jedinečnom a  historicky cen-
nom banskoštiavnickom regióne. Banská Štiavnica bola v minulosti známa pro-
sperujúcim baníctvom za hranicami Slovenska i Európy. V meste sídlili významné 
inštitúcie, školy, pôsobili tu významní vedci, architekti, umelci, remeselníci. Slávna 
minulosť zanechala v  meste viditeľné stopy v  podobe architektonicky jedineč-
ných stavieb, umeleckých diel, remeselných artefaktov. V súčasnosti veľa pamiatok 
chátra, či naopak – nevhodnými zásahmi stráca svoju originalitu. Príčinou nie je 
len všadeprítomný nedostatok finančných prostriedkov. Často krát je to nezáujem 
miestnych ľudí o prostredie, v ktorom žijú, o veci spoločné. Dôvodom celkovej kul-
túrno-historickej apatie obyvateľov Banskej Štiavnice môže byť absencia pozitív-
neho povedomia o svojom meste a regióne, o jeho prírodno-historickom bohat-
stve a unikátnosti, o veľkých hodnotách, ktoré si mesto ešte dodnes uchovalo.

 Slovenské banské múzeum je múzeum s  celoslovenskou pôsobnosťou 
so zameraním na dokumentáciu banskej činnosti. Zároveň je jediným múzeom 
v meste Banská Štiavnica. Vo svojich historicky unikátnych objektoch, zbierko-
vých fondoch uchováva i prezentuje mnohé vzácne artefakty  slávnej minulosti 
Banskej Štiavnice a regiónu.

 Cielenou a ideovo naplnenou výchovno-vzdelávacou činnosťou detí, žia-
kov i širokej verejnosti je možné zlepšiť súčasný nepriaznivý stav vzťahu obyvate-
ľov Banskej Štiavnice ku kultúrno-historickým hodnotám ich mesta. Prostredníc-
tvom vzdelávacej činnosti,  „vťahovaním“ ľudí žijúcich na sídliskách do historic-
kých priestorov múzea za jedinečnými zážitkami. Tiež za zmysluplnou zábavou, 
ktorá zároveň ponúkne a vštepí vedomosti o histórii, kultúre a tradíciách. Je to 
práca dlhodobá, vyžadujúca si veľkú trpezlivosť a nadšenie. Nutná je aktívna spo-
lupráca s ďalšími inštitúciami v meste, predovšetkým školskými zariadeniami.
Súčasné aktivity v práci s detským a školským návštevníkom múzea je potreb-
né posunúť od vizuálneho vnímania a jednostranného odovzdávania informácií 
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k tvorivej spolupráci medzi návštevníkom a pracovníkom múzea ústiacej do po-
zitívnych a dlhodobých zážitkov prostredníctvom zbierkových predmetov, inte-
raktívnych výstav a expozícií.

1. ANALÝZA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
V SLOVENSKOM BANSKOM MÚZEU DO R. 2012

1.1 CHARAKTERISTIKA MÚZEA
 Slovenské banské múzeum v  Banskej Štiavnici je múzeum s celosloven-
skou pôsobnosťou so zameraním na dokumentáciu baníctva. Múzeum spravuje 
a prezentuje zbierkové predmety viažuce sa k histórii mesta a regiónu, k histórii 
banskoštiavnického a slovenského baníctva. Slovenské banské múzeum má v sú-
časnosti v správe 7 expozícií a 17 objektov.

1.2 DEFINÍCIA ÚZEMIA
 Bohatá história mesta Banská Štiavnica súvisí s banskou činnosťou. Kovy 
sa tu ťažili už v 3. – 2. storočí  pred Kristom, v stredoveku je územie označované 
ako „terra banensium“ - zem baníkov. Ako jedno z prvých banských miest v Uhor-
sku získalo v r. 1238 mestské práva. Vďaka baníctvu sa rozvíjala technika, vznika-
li unikátne stavby, prekvitalo umenie i  remeslo, mesto navštevovali panovníci, 
pôsobili tu významné osobnosti vedy, techniky a kultúry. V 18. stor. bola Banská 
Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku.
 Možno skonštatovať, že počas takmer 800-ročnej existencie mesta priamo 
úmerne s prosperujúcou banskou činnosť, prosperovalo aj mesto. V roku 1993 
banská ťažba v meste úplne zanikla, všetky bane a banské závody boli zatvore-
né. Funkčnou zostala len baňa v Hodruši - Hámroch (8 km od Banskej Štiavnice), 
jediná baňa na zlato na Slovensku. Tradície baníctva v meste udržiava bansko-
štiavnicko-hodrušský banícky spolok. V r. 1993 bolo mesto a technické pamiatky 
zapísané na Listinu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

1.2.1 TERITORIÁLNA
 Mesto Banská Štiavnica je situované v južnej časti  stredného Slovenska, 
v  centrálnej časti pohoria Štiavnické vrchy, ktoré vzniklo sopečnou činnosťou. 
Členitá krajina napriek rozsiahlej banskej činnosti je príkladom pozitívneho 
vplyvu človeka na krajinotvorbu. Územne patrí Banská Štiavnica do banskobys-
trického samosprávneho kraja. Banská Štiavnica je zároveň okresným mestom. 
Súčasťou okresu Banská Štiavnica je 14 obcí, kde spolu žije 16.700 obyvateľov, v 
samotnom meste Banská Štiavnica je to menej ako 11.000 obyvateľov. Nedosta-
tok pracovných príležitostí v samotnom meste i regióne spôsobuje pomerne vy-
sokú nezamestnanosť. V januári 2010 dosahovala 17,82 %. Veľká časť obyvateľov 
pracuje mimo regiónu, tiež v zahraničí na sezónnych prácach.

1.2.2 DOPRAVNÁ
 Nevýhodou Banskej Štiavnice je jej poloha mimo hlavných dopravných 
komunikácií. Vzhľadom k  jej súčasnému tranzitnému významu sa táto situácia 



106

v najbližšej budúcnosti výraznejšie nezmení. Do mesta sa dá dopraviť cestami 
I. a II. triedy, tiež vlakom z Hronskej Dúbravy. Takmer všetky expozície múzea sú 
v  historickom centre mesta, s  maximálnou vzdialenosťou medzi jednotlivými 
objektmi 300 m. Areál Banského múzea v prírode je vzdialený od historického 
centra 2 km. Pre cieľové skupiny - deti (MŠ Nezábudka, MŠ 1. mája, MŠ Miero-
vá), žiakov (ZŠ J. Horáka, Spojená katolícka škola, Špeciálna ZŠ) a študentov (SPŠ 
S. Mikovíniho, Gymnázium A. Kmeťa) sú expozície prístupné pešo. Vzdialenejšie 
školy majú možnosť prísť do centra mestskou dopravou SAD, tiež je možné vyu-
žiť pomerne pružnú prepravu súkromnými minibusmi. Parkovanie je možné na 
strážených parkoviskách v blízkosti historického centra mesta. V prípade vzdiale-
nejšieho Banského múzea v prírode je možné parkovať hneď vedľa areálu.

1.3 HISTÓRIA MÚZEA
 Z  iniciatívy mestskej rady bolo 1. júla 1900 v  Starom zámku založené 
Mestské múzeum s prezentáciou historických a národopisných zbierok.
V  r. 1927 z  iniciatívy riaditeľstva Štátneho geologického ústavu v  Prahe 
a  Mineralogického ústavu Karlovej univerzity bolo v  budove Berggerichtu 
(banského súdu) založené Štátne banské múzeum Dionýza Štúra s mineralogicko-
petrografickou a bansko-technickou zbierkou zo slovenských banských závodov, 
čo bolo prvé múzeum svojho druhu vo vtedajšom Československu.
V  r. 1964 boli obidve múzeá zlúčené do Banského múzea s  celoslovenskou 
pôsobnosťou a  od roku 1967 dostalo názov Slovenské banské múzeum 
s  priamou správou Povereníctva SNR pre školstvo a  kultúru. V ďalšom období 
múzeum prešlo organizačnými zmenami. Od r. 1969 patrilo pod priame riadenie 
Ministerstva kultúry, neskôr bolo súčasťou Slovenského národného múzea v 
Bratislave, opäť patrilo pod priame riadenie Ministerstva kultúry, v rokoch 1996 
– 1998 bolo súčasťou Podsitnianskeho kultúrneho centra v Banskej Štiavnici. 
Od 1. januára 1999 je múzeum pod priamym riadením Ministerstva životného 
prostredia SR.

1.4 POTENCIÁL MÚZEA PRE VZDELÁVACIU ČINNOSŤ 
A STAV JEHO VYUŽÍVANIA
 Slovenské banské múzeum má veľmi dobré predpoklady pre výchov-
no-vzdelávaciu činnosť všetkých stupňov škôl i predškolských zariadení. Múze-
um ako vlastník historicky i archtitektonicky najunikátnejších objektov Banskej 
Štiavnice, tiež zbierkových predmetov  dokumentujúcich život a činnosť obyva-
teľov od najstaršieho osídlenia mesta až po súčasnosť, má vysoký potenciál pre 
tvorbu historicky autentickej atmosféry s dlhodobo  pozitívnym zážitkom.

1.4.1 Zbierky
 Múzeum spravuje takmer 100.000 zbierkových predmetov, rozsiahly kniž-
ničný a fotodokumentačný fond. Tematické spektrum zbierkových predmetov je 
veľmi široké a ponúka široké možnosti využitia pri vzdelávacích programoch, tiež 
knižnica a fotoarchív. Doterajšie programy nevyužívajú priamo zbierkové pred-
mety resp. len v minimálnom rozsahu (banská technika - meracie prístroje, tvori-
vé dielne – remeselno-výtvarné výrobky). Pre tvorivé dielne boli zhotovené kópie 
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podľa zbierkových originálov, zároveň sa postupne vytvára pomocný pracovný 
fond mimo centrálnej evidencie predmetov.

Tabuľka č. 1: Využitie zbierkového fondu Slovenského banského múzea na vzdelá-
vaciu činnosť

Odbor Kusy
Tematické 

delenie

Prezentácia 
v 

expozíciách

Využitie 
pre vzdelávanie

Archeológia 8.435
Kovy

Starý zámok
Kammerhof

Archeologický 
výskum

Keramika Typológia nálezov

Experimentálna 
archeológia

História 11.203

Meštianstvo - bývanie, 
odev, spoločenský život, 
fotografie

Starý zámok
Kammerhof
Nový zámok

Poznávanie 
mestského života

Školstvo – fotografie, 
odevy, školské pomôcky, 
dokumenty

Remeselné tvorivé 
dielne

Remeslá mestské - 
nástroje, výrobky, 
vývesné štíty

Poznávanie 
školských tradícií

Baníctvo-odev , 
zvykoslovné predmety

Poznávanie 
baníckych tradícií 
a zvykov

Banícky odev a stav

Etnológia 6.661

Baníctvo – odev, bývanie, 
zvykoslovie

Kammerhof

Poznávanie 
regionálnych špecifík

Roľníctvo – bývanie, 
odev, pracovné náradie,  
zvykoslovie

Remeselné 
a výtvarné tvorivé 
dielne

Remeslá – nástroje, 
výrobky

Obnova zaniknutých 
techník

Ľudové umenie – 
betlehemy, maľované 
salaše, bane vo fľaši, 
plastika a maľba
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Dejiny 
umenia

5.254

Renesancia- 
architektonické články

Galéria J. 
Kollára
Kammerhof
Starý zámok

Poznávanie špecifík

Gotika –architektonické 
články,  výtvarné umenie,  
plastika

Výtvarné štýly

Baroko - architektonické 
články, výtvarné umenie,  
plastika

Zmeny v krajine

Banskoštiavnickí 
výtvarníci 20. storočia

Hry s farbami

Zlatníctvo, šperkárstvo

Numizma-
tika

6.625

Dejiny 
techniky

9.659

Baníctvo
Kammerhof
Banské 
múzeum v 
prírode

Poznávanie 
výnimočnosti 
banského územia 
z pohľadu používania 
pracovných 
postupov, techniky

Hutníctvo

Meračstvo

Mineralógia, 
petrografia  

37.558 Berggericht Poznávanie

Fotodoku-
mentácia

99.707 Kammerhof
Poznávanie, 
porovnávanie

Knižnica 22.647
Knihy
Časopisy

Kammerhof Informačný zdroj

1.4.2 Expozície
 V  súčasnosti múzeum spravuje sedem expozícií a  sedemnásť objektov. 
V historickom centre mesta je šesť expozícií, s maximálnou vzdialenosťou medzi 
jednotlivými objektmi 300 m. Areál Banského múzea v prírode je vzdialený od 
historického centra 2 km, v jeho blízkosti sa nachádza parkovisko.

BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE

 Najnavštevovanejšia expozícia SBM 
s  povrchovou a  podzemnou expozíciou. 
Povrchová expozícia s  banskými ťažnými 
zariadeniami, cachovňou, náučnou geolo-
gickou expozíciou a podzemná expozícia s 
jedinečnou možnosťou sfárať na 60 minút 
do pôvodnej štôlne Bartolomej. V areáli sú 
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vybudované oddychové zóny s lavičkami, k dispozícii je stánok s občerstvením. 
V budúcnosti sa nepočíta s realizáciou špeciálnych programov pre deti, samot-
né sfáranie do štôlne je zážitkové. V sezóne je návštevnosť veľmi vysoká, mimo 
sezóny sa realizuje technická údržba štôlne. V blízkosti je nedobudovaný areál 
ľudovej baníckej architektúry, jeho renovácia a sprístupnenie si vyžaduje vysoké 
finančné náklady. Areál je využívaný v lete napr. pre letný tábor v múzeu.

Graf č.1: Banské múzeum v  prírode, graf návštevnosti v  roku 2012, celková 
návštevnosť 33.153, z toho školy 37 %

BERGGERICHT

 Expozícia prezentujúca 400 mi-
nerálov z  celého sveta, proces 
tvorby hornín a  minerálov, ich 
výskyt na Slovensku a  vo svete. 
Veľmi vhodné doplnenie učiva 
(prírodoveda 3. ročník, prírodopis 
8. ročník), čo dokazuje aj najvyš-
šie percento návštevnosti škola-
mi -58%. Toto percento je možné 
zvýšiť vytvorením atraktívnych 
vzdelávacích programov. Expo-

zícia je celoročne temperovaná, čo umožňuje realizáciu vzdelávacích aktivít aj 
v mesiacoch s nižšou návštevnosťou september - apríl. V pomerne rozsiahlej ex-
pozícii nie je žiadna oddychová zóna. V nádvorí budovy je sprístupnená 100 m 
dlhá štôlňa Michal. Zároveň tu sídli Mestská i muzeálna informačná kancelária 
a malý obchod so suvenírmi.
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Graf č. 2: Berggericht, graf návštevnosti v  r. 2012 celková návštevnosť 7.393, 
z toho školy 41 %

KAMMERHOF

 Najväčší stredoveký 
stavebný komplex v  centre 
meste, sídlo   Banskej komory 
a komorského grófa, tiež Ba-
níckej akadémie, banského ria-
diteľstva. Rozsiahla expozícia 
baníctva – história, veda, tech-
nika, školstvo, ľudové umenie, 
knižná kultúra. Napriek rozsiah-
lej expozičnej ploche, chýba-
jú oddychové zóny. Expozícia 
s vysokým potenciálom tvorby 

špecializovaných aktivít a programov pre deti obsahom, témou i priestorom. Zá-
roveň dobrá príležitosť na zvýšenie pomerne nízkej návštevnosti a zatraktívne-
nie expozície. Expozícia je celoročne temperovaná, čo umožňuje realizáciu vzde-
lávacích aktivít aj v mesiacoch s nižšou návštevnosťou september - apríl.
 Veľkým potenciálom objektu sú 3 pomerne rozsiahle nádvoria s možnos-
ťou vytvorenia  atraktívnej oddychovej zóny v historickom centra mesta, kde tieto 
momentálne absentujú. Momentálne sú nádvoria nevhodne využívané na par-
kovanie automobilových vozidiel zamestnancov múzea. Autormi i  realizátormi 
súčasnej ponuky sú odborní pracovníci oddelenia. V spolupráci s odborom mar-
ketingu, environmentálnej výchovy sa úspešne realizuje prehliadka s pracovným 
listom „Ako dakedy starí baníci merali“. Vysokej obľube sa teší ryžovanie zlata. 
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Objekt je zároveň hlavným sídlom Slovenského banského múzea, k dispozícii je 
konzervátorská dielňa, knižnica, archív a fotoarchív. V objekte je vytvorená reme-
selná tvorivá dielňa. V rámci realizácie remeselných a výtvarných techník z ban-
skoštiavnického regiónu sú ako pracovné pomôcky a vzory výrobkov používané 
zbierkové predmety múzea, resp. ich kópie. Dielňa napriek obľube návštevníkov 
nenadväzuje momentálne na žiadnu z expozícií múzea (čiastočne banícke ľudo-
vé umenie, archeológia v expozícii Banskej techniky v Kammerhofe). Túto situá-
ciu plánujeme riešiť realizáciou výstav (v r. 2011 podané žiadosti o finančné gran-
ty). Tvorivé dielne sú o.i. alternatívou pri prehliadke expozície väčšími skupinami.

Graf č. 3: Kammerhof, graf návštevnosti v r. 2012, celková návštevnosť 5493, z toho 
školy 52 %

STARÝ ZÁMOK

 Architektonicky jedi-
nečná stavba v centre mesta, 
pôvodná románska bazilika, 
neskôr prestavaná v  gotic-
kom štýle a v polovici 16. stor. 
prebudovaná na protitureckú 
pevnosť, v  18. stor. dobudo-
vaná vstupná veža v  baro-
kovom štýle. Veľmi rozsiahla 
a ideovo rozmanitá expozícia 
– fajkárska dielňa, kováčske 

remeslo, baroková plastika, oltár Majstra MS z r. 1506, archeológia, strelecké ter-
če a zbrane, mučiareň, byt hradného kapitána, hodiny. Možnosť tvorby širokého 
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spektra programov pre školy v atraktívnom prostredí v období september – apríl, 
problematické je temperovanie objektu s vysokými finančnými nákladmi.

Graf č. 4: Starý zámok, graf návštevnosti v  r. 2012, celková návštevnosť 17.270, 
z toho školy 8 %

NOVÝ ZÁMOK

 Pôvodná protiturecká 
strážna veža, veľmi   atraktív-
na architektonická dominanta 
mesta. Expozícia protiturec-
kých bojov na Slovensku (zbra-
ne, dobové listiny, orientálne 
interiéry, jedinečný výhľad na 
mesto). Téma expozície veľmi 
vhodná na aktivity doplňujúce 
učebné osnovy dejepisu - tu-
recko-uhorské vojny, vplyv na 
stredoslovenskú banskú oblasť, 
fortifikačná architektúra 16.-17. 
stor. Nevhodné je riešenie ex-
pozície z r. 1971, nedostatočné 
osvetlenie, vitríny so sklom. Ex-
pozícia je na štyroch podlažiach 
vzájomne prepojených veľmi 
strmými schodmi, čo veľmi sťa-

žuje pohyb väčšej skupiny. Tiež výber väčšiny zbierkových predmetov je nevyho-
vujúci – predmety nekorešpondujú ani s daným obdobím ani s témou expozície 
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(zbrane z  obdobia 18.-19. stor., orientálne nádoby z  19.-20.stor. a  p.). Možnosť 
tvorby atraktívneho programu pre žiakov s realizáciou v období nízkej návštev-
nosti september – apríl, v  tomto období je však problematické temperovanie 
spojené s vysokými finančnými nákladmi. 

Graf č. 5: Nový zámok, graf návštevnosti v  r. 2012, celková návštevnosť 15.434, 
z toho školy 15%

GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA

 Tri meštianske poschodové palá-
ce zo 16.storočia so zachovanými 
unikátnymi drevenými trámovými 
stropmi a štukovou výzdobou, ex-
pozícia umenia 15. – 19. storočia 
z regiónu Banskej Štiavnice a diela 
banskoštiavnických výtvarníkov 
20. storočia – E. Gwerka, J. Kollára 
a J. Augustu. Originálne architek-
tonické prvky, unikátne umelecké 
diela, veľké priestory s  možnos-

ťou vytvorenia priestoru na vzdelávacie aktivity, úložné priestory, WC na kaž-
dom podlaží, celoročné temperovanie predstavujú vysoký potenciál pre tvorbu 
atraktívnych výtvarno-umeleckých programov s cieľom popularizácie i zvýšenia 
návštevnosti. V r. 2012 výrazný pokles návštevnosti (861 návštevníkov) z dôvodu 
obmedzenia vstupov do Galérie z personálnych dôvodov.
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Graf č. 6: Galéria J. Kollára, graf návštevnosti v  r. 2012, celková návštevnosť 861, 
z toho školy 21 %

ŠTÔLŇA GLANZENBERG

 Dedičná odvodňovacia štôlňa vedúca popod historické centrum mesta, 
atraktívna pamätnými tabuľami z cisárskych návštev v polovici 18. stor. Školské 
skupiny štôlňu nenavštevujú z dôvodu obmedzenia počtu osôb na jeden vstup 
na 15 , vstupu osôb od 12 rokov i pomerne vysokému vstupnému – 4 €. Celková 
návštevnosť v r. 2012 1382 návštevníkov.

2. STAV VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V SLOVENSKOM 
BANSKOM MÚZEU

 Doterajšie aktivity múzea smerom k detskému návštevníkovi sa zameria-
vali skôr na prilákanie návštevníka do priestorov múzea, zoznámenie sa s priesto-
rom, informovanie o  jednotlivých historických udalostiach. Dosiaľ absentujú 
programy s dlhodobejšou víziou výchovy detí ku vzťahu ku kultúrno-historické-
mu dedičstvu, či zážitkové aktivity s dlhodobejším efektom.

2.1 HISTÓRIA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V MÚZEU
 Cielené aktivity pre školy sa v múzeu realizujú od r. 1998. Prvá činnosť bola 
venovaná realizácii výtvarných techník v  architektonicky atraktívnych priesto-
roch múzea. V r. 2000 bola ponuka rozšírená o remeselné tvorivé dielne v pro-
vizórnych podmienkach Starého zámku. Pri ich realizácii sa využíval a  dodnes 
využívajú etnologické zbierkové predmety ako vzory výrobkov, tiež sa využívajú 
pôvodné pracovné nástroje.
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 V  roku 2004 bol v  múzeu zriadený Odbor marketingu, environmentál-
nej výchovy a Geoparku. Spolupráci so školami a realizácii vzdelávacích aktivít 
sa venuje 1 pracovník odboru, popri ďalšej činnosti (realizácia tvorivých dielní, 
organizovanie kultúrnych podujatí v múzeu). V tomto roku sa remeselná dielňa 
presťahovala do vyhovujúcejších priestorov v Kammerhofe.
 Od r. 2006 sa v jednotlivých expozíciách realizujú prehliadky s pracovnými 
listami, kde obsah pracovných listov sa orientuje len na pozornosť žiakov počas 
lektorského výkladu. Vydarenejším pokusom bolo spracovanie a realizácia pra-
covného zošita Po stopách Jozefa Kollára, ktorý mapuje miesta, odkiaľ majster 
vytváral svoje diela a porovnáva zmeny v krajine.
 V tomto roku sa nadviazala spolupráca s Metodicko-pedagogickým cen-
trom v  Banskej Bystrici, spojenej s  návštevou expozícií múzea pedagógmi de-
jepisu a anglického jazyka z banskoštiavnického regiónu s cieľom riešiť aktívnu 
spoluprácu medzi školami banskobystrického kraja a múzeom. V tejto spolupráci 
sa z dôvodu pasivity obidvoch strán nepokračovalo.
 V r. 2007 múzeum zorganizovalo seminár Bližšie k múzeu pre pedagógov 
banskoštiavnického regiónu s podrobnou prezentáciou aktivít Slovenského ban-
ského múzea a Múzea vo Sv. Antone. Toto stretnutie pomohlo vyššej návštevnos-
ti niektorých aktivít – tvorivé dielne, aktivity v Galérii J. Kollára. Bola načrtnutá aj 
spolupráca s Múzeom vo Sv. Antone pri spoločnej propagácii vzdelávacích akti-
vít. V spolupráci sme nepokračovali z dôvodu odchodu kompetentného pracov-
níka v Múzeu vo Sv. Antone.
 V r. 2008 získal projekt Škola v múzeu – remeselné tvorivé dielne cenu pri-
mátora mesta kultúrne podujatie roka.
 Od r. 2010 pracovník Odboru marketingu, environmentálnej výchovy 
a Geoparku je účastný trojročného certifikovaného kurzu Múzejnej pedagogiky 
v rámci projektu Múzeá tretej generácie.
 V tomto roku bol tiež spracovaný pracovný list pre expozíciu Banskej tech-
niky, ktorý aktívne pracuje aj so zbierkovými predmetmi v expozícii.

2.2 SWOT ANALÝZA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
 Lokalizácia múzea v historicky unikátnom a bohatom území, v architekto-
nicky cenných objektoch, vlastníctvo  širokého spektra zbierkových a dokumen-
tačných predmetov, vytvárajú veľmi dobré zázemie pre tvorbu výchovno-vzde-
lávacích programov  v Slovenskom banskom múzeu pre pomerne početné za-
stúpenie jednotlivých stupňov školských zariadení. Túto skutočnosť je možné 
posilniť cielenou spoluprácou s ďalšími kultúrnymi inštitúciami v meste - archívy, 
knižnice a p.
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Silné stránky

Unikátna história mesta - historické témy

Široké spektrum zbierkových predmetov

Historicky a architektonicky vzácne objekty múzea a prostredie
Bádateľské zázemie – Štátny ústredný banský archív, Okresný archív, knižnica, 
fotoarchív a p.
Zanietení pracovníci (Kammerhof)

Celoročne temperované priestory v 3 expozíciách (Kammerhof, Berggericht, Galéria)

Slabé stránky

Nedostatočné personálne obsadenie (Starý zámok, Berggericht, Galéria J. Kollára) 

Pracovná vyťaženosť pracovníkov inými činnosťami

Nekomunikovanie so školami

Nevyužívanie zbierkových predmetov a expozícií

Výstavy neriešené s ohľadom na detského a školského návštevníka

Nekomunikovanie medzi pracovníkmi jednotlivých oddelení múzea

Odborná vybavenosť pracovníkov, nedostatočné zručnosti a kvalifikácia na 
vzdelávaciu činnosť

Zastaralosť (Nový zámok) a tradičné „vitrínové“ (Starý zámok, Kammerhof, 
Berggericht) riešenie expozícií 

Nevyčlenené priestory pre vzdelávacie aktivity (Starý zámok, Nový zámok, 
Berggericht, Galéria, Kammerhof) 

Nedostatok finančných prostriedkov

Nevyužívanie vonkajších priestorov

Príležitosti

Prijímanie nových zamestnancov s primeraným vzdelaním a záujmom o vzdelávacie 
aktivity
Školy v meste a regióne – zlepšenie komunikácie s následnou zvýšenou 
návštevnosťou všetkých stupňov škôl

Spolupráca s Múzeom vo Sv. Antone

Ohrozenia

Zníženie finančného príspevku zo strany zriaďovateľa

Konkurencia iných zariadení v meste a regióne

2.3 PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 
SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA
 Súčasná ponuka programov vo forme pracovných listov je v prevažnej 
miere doplnením a  kontrolou pozornosti lektorského textu. Chýbajú aktivity 
podporujúce samostatnú činnosť a tvorbu detí a žiakov zameranú na zbierkové 
predmety, historické udalosti a p.
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Tabuľka č. 2: Vzdelávacie programy Slovenského banského múzea

Typ 
vzdelá-

vacej 
aktivity

Názov Obsah
Cieľová 
skupina

Expozícia Budova
Mesto 

a okolie

Pracovný 
list

Ako dakedy 
starí baníci 
merali

Porovnanie 
súčasných 
a starých mier 

3.a 4.
ročník 
ZŠ

Banská 
technika

Kammer-
hof

Chránené 
minerály 
Slovenska

Výskyt chrá-
nených mine-
rálov na území 
štiavnického 
stratovul-
kánu, vznik 
a charakter 
rudných žíl

3.a 8. 
ročník 
ZŠ

Mineraló-
gia

Bergge-
richt

Glanzen-
berg – po-
zorovanie 
rudných 
žíl vystu-
pujúcich 
na povrch 

Slovensko 
v období 
tureckej 
expanzie

Najdôležitej-
šie udalosti 
turecko-uhor-
skej vojny

5. a 6. 
ročník 
ZŠ

Protiturec-
ké boje na 
Slovensku

Nový 
zámok

Po stopách 
Jozefa 
Kollára

Prehliadka 
umelcových 
stanovíšť 
maľby, porov-
nanie zmien v 
krajine

II. 
stupeň 
ZŠ

Bansko-
štiavnickí 
výtvarníci 
20. stor.

Galéria

Expozícia, 
mesto 
a okolie

Omaľová-
vanka

Vymaľovanie 
listov podľa 
výtvarných 
diel

Deti MŠ, 
I. ročník 
ZŠ

Bansko-
štiavnickí 
výtvarníci 
20. stor.

Galéria

Vychádz-
ka 
v teréne

Banské 
diela

Zaniknuté 
banské diela

II. 
stupeň 
ZŠ

Banská 
technika

Kammer-
hof

Mesto 
a okolie

Tvorivé 
dielne

Hráme sa 
na remesel-
níkov

Realizácia 
regionálnych 
remeselných 
a výtvarných 
techník

MŠ, ZŠ, 
SŠ, VŠ

Mimo 
expozície

Kammer-
hof

2.4 PODMIENKY PRE VZDELÁVACIU ČINNOSŤ
 Súčasné vedenie múzea je prístupné rozvoju výchovno - vzdelávacích 
aktivít. Limitujúcim faktorom je nedostatok finančných prostriedkov a  predo-
všetkým nedostatok kvalifikovaných pracovníkov s potrebnými zručnosťami pre 
tvorbu a realizáciu vzdelávacích aktivít.
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2.4.1 Priestorové podmienky
 Žiadna z expozícií nemá vyčlenený samostatný priestor na realizáciu vzde-
lávacej činnosti. Prezentácia zbierkových predmetov v expozičných priestoroch 
je riešená vitrínami a sklenenými tabuľami, čo je pre akúkoľvek činnosť s väčšou 
školskou skupinou značne obmedzujúce. V jednotlivých expozíciách nie sú pod-
mienky na sedenie (chýbajú stoličky, resp. vankúše, stoly, stojany). V mimosezón-
nom období september - apríl, sú temperované expozície Kammerhof, Galéria, 
Berggericht, expozície Starý zámok a Nový zámok sú vykurované obmedzene. 
V prvej etape skvalitňovania podmienok vzdelávacej činnosti v Slovenskom ban-
skom múzeu je potrebné vyčlenenie priestoru pre prácu s deťmi (chodby, plá-
nované úpravy „prehustených“ expozícií- Banská technika), zvlášť v expozíciách 
celoročne vykurovaných (Galéria J. Kollára, Kammerhof, Berggericht). Zároveň je 
potrebné vyriešiť uzamykateľné úložné priestory počas pobytu v expozícii.

2.4.2 Materiálne podmienky
 V súčasnosti má pomerne najpriaznivejšie podmienky na prácu remeselná 
tvorivá dielňa, ktorá je dostatočne vybavená pracovnými stolmi, stoličkami, pra-
covným náradím a pomôckami, kde tento stav bol dosiahnutý prostredníctvom 
podpory finančných grantov v  priebehu takmer 10 rokov. Technické pomôcky 
(dataprojektor, plátno, DVD, laptop) sú uložené v centrálnom sklade a v prípa-
de potreby je potrebné si ich previezť. Múzeum vlastní farebnú tlačiareň, kde je 
možné tlačiť pracovné listy a iné pracovné materiály do formátu A3. K dispozícii 
je tiež kopírovací stroj. Na aktivity výtvarného charakteru je čiastočne vybavená 
Galéria J. Kollára (maliarske stojany, kresliace pomôcky). V žiadnej ďalšej expozícii 
nie sú pomôcky k vzdelávacím aktivitám.

2.4.3 Finančné podmienky
 Vzdelávacie aktivity sú finančne podporované výlučne zo získaných gran-
tov a materiálnymi a finančnými darmi od sponzorov. Vybrané vstupné pri nie-
ktorých aktivitách (tvorivé dielne, ryžovanie zlata) je použité na nákup ďalšieho 
materiálu. Prípadný finančný zisk je použitý na podporu ďalších aktivít – tlač pra-
covných listov, propagačného materiálu, nákup nových pomôcok a p.

Tabuľka č. 3: Prehľad získaných finančných prostriedkov na vzdelávaciu činnosť

Rok Zdroj Suma Použitie

1998 Nadácia F. J. Turčeka  30.000,- Sk
Nákup výtvarných pomôcok 
a maliarskych stojanov

2002 Environmentálny fond 58.000,- Sk
Nákup materiálu pre remeselné 
tvorivé dielne Školy v múzeu

2002  Environmentálny fond 45.000,- Sk
Nákup pomôcok a maliarskych 
stojanov pre Galériu J. Kollára
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2006 Ministerstvo školstva SR 300.000,- Sk
Spracovanie pracovného zošita 
„Po stopách Jozefa Kollára“ pre 
expozíciu Galéria Jozefa Kollára

2008 Environmentálny fond 485.000,- Sk

Výroba nábytku, nákup 
technického zariadenia (hrnčiarsky 
kruh, pece), pracovných pomôcok 
pre remeselné  tvorivé dielne Školy 
v múzeu

2008 Mesto Banská Štiavnica 6.000,- Sk Letný tábor v múzeu

2009 Mesto Banská Štiavnica 400,- Eur
Tvorivé dielne „svet hračiek 
a drevených hlavolamov“

2009 Mesto Banská Štiavnica 200,- Eur Letný tábor v múzeu

2010 VUC Banská Bystrica 200,- Eur
Tvorivé dielne pre deti zo sociálne 
slabých rodín

2011 Mesto Banská Štiavnica 400,- Eur
Tvorivé dielne pre deti zo sociálne 
slabých rodín

2011 VUC Banská Bystrica 500,- Eur
Tvorivé dielne pre deti zo sociálne 
slabých rodín

2012 VUC Banská Bystrica 500,- eur

2.4.4 Personálne podmienky
 Vzdelávacej činnosti v  múzeu sa čiastočne venujú 2 pracovníci Odboru 
marketingu, environmentálnej výchovy a Geoparku. Ich celková činnosť je nasle-
dovná:

• Príprava a realizácia remeselných tvorivých dielní
• Príprava a realizácia prázdninových aktivít pre deti – Letný tábor v múzeu, Letná 
škola v múzeu
• Príprava a realizácia kultúrnych podujatí Tvorba kostýmovej šatnice
• Propagácia – návrhy, grafické spracovanie, realizácia, zabezpečenie výroby, dis-
tribúcia
• Prezentácia – médiá, semináre, www. stránky
• Spolupráca so školami – koordinácia aktivít, prezentácie na školách
• Výstavy – spolupráca pri príprave a realizácii, resp. realizácia samostatných výstav
• Granty – spracovanie žiadostí, koordinácia, realizácia, záverečné správy
• Spolupráca na kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Banská Štiavnica
• Lektorovanie v expozíciách
• Jazykové preklady
 Zároveň pracovníci odboru spolupracujú na príprave a  realizácii vzdelá-
vacích aktivít v jednotlivých expozíciách. Úspešnosť ich dlhodobejšej realizácie 
závisí od ochoty konkrétneho človeka robiť niečo nad rámec svojich bežných 
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pracovných povinností bez ďalšieho zvýšeného finančného ohodnotenia. Spo-
lupracovníkmi v  jednotlivých expozíciách sú odborní pracovníci. Lektori väčši-
nou nemajú potrebné zručnosti na realizáciu vzdelávacích aktivít a  Slovenské 
banské múzeum v súčasnosti nemá v pracovnom pomere primerane vzdelaných 
lektorov (história, pedagogika, umenie a p.), s výnimkou expozície Nového zám-
ku a Kammerhofu a tiež potrebný dostatok lektorov. Pozitívnou skutočnosťou je 
účasť pracovníka múzea na certifikovanom kurze Múzejnej pedagogiky v rámci 
projektu Múzeá tretej generácie s možnosťou získavania teoretických i praktic-
kých skúseností v tejto na Slovensku málo rozvinutej múzejnej disciplíne.

3. CIEĽOVÉ SKUPINY

 Cieľové skupiny vychádzajú zo skúseností z doterajšej vzdelávacej činnosti 
v múzeu a z celkového cieľa vzdelávania v Slovenskom banskom múzeu.

3.1 ŠKOLY
 V meste malo  školstvo bohatú tradíciu. Sídlili tu významné lýceá, odbor-
né školy, gymnázia. V r. 1762 panovníčka Mária Terézia zriadila v Banskej Štiavni-
ci Banícku akadémiu, prvú vysokú školu technického smeru na svete. V r. 1918 
bola presťahovaná do Maďarska. Súčasní študenti školy zo Šoprone a Miškolca 
pravidelne navštevujú svoju „Alma Mater“ a sú významnou súčasťou cestovného 
ruchu mesta. Všetky školy a internáty sídlili v centre mesta. Súčasné škôlky, školy 
(okrem súkromnej MŠ Nezábudka, SPŠ S. Mikovíniho a Strednej lesníckej odbor-
nej školy) a internáty sídlia mimo historického centra mesta.
 V období február – september 2012 bola sledovaná návštevnosť jednotli-
vých expozícií deťmi MŠ, žiakmi ZŠ a študentmi SŠ banskoštiavnického regiónu. 
Všetkých 7 expozícií navštívilo z celkového potenciálu detí a žiakov necelých 7 %, 
remeselné tvorivé dielne 25%.

Tabuľka č. 4: Školy v okrese Banská Štiavnica

Typ školy Počet škôl

Materské školy
Mesto Banská Štiavnica: 6

Okres Banská Štiavnica: 12

Základné školy
Mesto Banská Štiavnica: 4

Okres Banská Štiavnica: 8

Stredné školy

Gymnáziá: 2

SPŠ S. Mikovíniho (geodézia, reštaurovanie papiera, kníhviazačstvo, 
textilná tvorba

Stredná odborná lesnícka škola

Združená stredná škola (kuchár,čašník,murár,...)

Stredná odborná škola Ľ. Greinera (lesnícke učilište)

Hotelová akadémia
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3.1.1 Materské školy
 Veľmi dobrá spolupráca s materskými školami. Deti pravidelne navštevujú 
programy pre ne určené (tvorivé dielne, výtvarné aktivity). Zároveň sa deti ak-
tívne podieľajú na príprave a  realizácii rôznych kultúrnych podujatí v  múzeu. 
Najčastejšími účastníkmi podujatí múzea sú deti zo súkromnej MŠ Nezábudka, 
ktorá sídli v centre mesta. Dobrá je návštevnosť aj detí z MŠ 1. Mája, pre ktoré sú 
expozície múzea dostupné pešo. Problematickejšia je návštevnosť detí zo vzdia-
lenejších častí mesta (MŠ Drieňová) a z priľahlých obcí, ktoré múzeum navštevujú 
sporadicky.

Tabuľka č. 5: Súčasné programy pre deti MŠ v expozíciách Slovenského banského 
múzea

Expozícia Kammerhof Berggericht
Starý 
zámok

Nový 
zámok

Galéria

Druh 
programu

Tvorivé 
dielne

- - - Omaľovávanka

 Najnavštevovanejším programom múzea pre túto cieľovú skupinu sú re-
meselné tvorivé dielne, ktoré pravidelne navštevujú skupiny detí predškolského 
veku z  3 materských škôl. Dielňa sa nachádza v  objekte, ktorí je sprístupnený 
len od r. 1998 a  pre strednú generáciu je pomerne neznámy. Práve deti pred-
školského veku privádzajú rodičov a starých rodičov aj na ďalšie podujatia reali-
zované v tomto objekte. Ostatné expozície navštevujú v obmedzenom rozsahu 
podľa vhodnej ponuky, resp. vizuálnej atraktivity primeranej ich vnímaniu (Starý 
a Nový zámok, Galéria J. Kollára).

3.1.2 Základné školy – I. stupeň
 Veľmi dobrá spolupráca so školami v  blízkosti centra (ZŠ J. Horáka, CZŠ 
sv. F. Assiského, Špeciálna ZŠ), ktorí sú pravidelnými a  aktívnymi návštevníkmi 
programov. Návštevnosť detí zo vzdialenejších častí mesta (sídlisko Drieňová) 
a okolitých obcí je sporadickejšia. Tento stav možno zlepšiť komunikáciou s pe-
dagógmi, ponukou atraktívnejších programov s nadväznosťou na učebné osno-
vy, aktivitami múzea priamo na školách. V spolupráci so základnými školami je 
múzeum znevýhodnené voči iným kultúrnym inštitúciám, nakoľko nie je pobera-
teľom kultúrnych poukazov, z dôvodu pôsobnosti múzea v rezorte MŽP SR, čo by 
bolo potrebné v budúcnosti riešiť medzirezortným jednaním (MŽP SR – MK SR).

Tabuľka č. 6: Súčasné programy pre  žiakov I. stupňa ZŠ v expozíciách múzea

Expozícia Kammerhof Berggericht
Starý 

zámok
Nový 

zámok
Galéria

Druh 
programu

Tvorivé dielne

Pracovný 
list: Ako starí 
baníci merali

- - - Omaľovávanka
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 Veľmi vďačná a vnímavá cieľová skupina. Súčasné vzdelávacie aktivity sú 
navštevované aj žiakmi zo širšieho okolia  Banskej Štiavnice (okresy Žiar nad Hro-
nom, Žarnovica, Levice). Bolo by vhodné ponuku vzdelávacích programov mú-
zea rozšíriť a spestriť.

3.1.3 Základné školy – II. stupeň
 Ponuka vzdelávacích programov pre túto skupinu je pomerne obmedze-
ná. Je potrebné nadviazať  spoluprácu s pedagógmi i žiakmi a vytvárať programy 
s vlastnými tvorivými formami  zisťovania poznatkov o svojej vlastnej histórii, his-
tórii svojho okolia s cieľom vytvárania si identity s prostredím, v ktorom žijem.
 Opakovane sú navštevované remeselné tvorivé dielne, expozície systé-
mom jedenkrát a dosť.

Tabuľka č. 7: Súčasné programy pre žiakov I. stupňa ZŠ v expozíciách múzea

Expozícia Kammerhof Berggericht
Starý 

zámok
Nový 

zámok
Galéria

Druh 
programu

Remeselné 
tvorivé 
dielne

Pracovné 
listy
Chránené 
minerály

Prezentácie 
na 
historické 
témy-

Pracovné 
listy
Proti-
turecké 
vojny

Prednášky 
na témy 
historických 
udalostí 
a umenia
Pracovný 
zošit

3.1.4 Stredné školy
 Potenciál tejto cieľovej skupiny je zo strany múzea nevyužitý. Múzeum spo-
lupracuje so žiakmi pri konzervovaní zbierkových predmetov – maturitné práce 
žiakov (SPŠ S. Mikovíniho). Potrebné rozšírenie spolupráce zvlášť s umeleckými 
odbormi. Ponúknuť muzeálny priestor, zbierkový predmet ako zdroj inšpirácie 
k vlastnej tvorbe a bádaniu.

Tabuľka č. 8: Súčasné programy pre študentov stredných škôl v expozíciách múzea

Expozícia Kammerhof Berggericht
Starý 

zámok
Nový 

zámok
Galéria

Druh 
programu

Tvorivé dielne

Prezentácie 
na historické 
témy

-

Prezentácie 
na 
historické 
témy

-

Prednášky 
na témy 
historických 
udalostí 
a umenia

 Návštevnosť žiakov stredných škôl je veľmi nízka. Príčinou je absencia 
atraktívnych programov pre danú vekovú kategóriu.
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3.2 SPOLUPRÁCA S PARTNERMI
 Spolupracujúcich partnerov získavame najčastejšie prostredníctvom jed-
notlivých aktivít, častými partnermi sú rodičia, starí rodičia detí účastných na jed-
notlivých aktivitách múzea.

Tabuľka č.9: Prehľad spolupracujúcich subjektov

Organizácia Spôsob spolupráce Rozvoj spolupráce

Mesto Banská 
Štiavnica

Spoločná propagácia aktivít, 
priestor na prezentáciu 
v mestských médiách 
(rozhlas, Štiavnické noviny), 
Výpožička techniky, 
kostýmov, finančná podpora  
aktivít

Spoločná propagácia aktivít, 
priestor na prezentáciu 
v mestských médiách (rozhlas, 
Štiavnické noviny), Výpožička 
techniky, kostýmov, finančná 
podpora  aktivít

VIO TV- mestská 
súkromná televízia, 
Štiavnické noviny

Propagácia aktivít Propagácia aktivít

Základná umelecká 
škola

Výroba kópií betlehemov, 
účasť na výtvarne 
zameraných aktivitách, 
Sprievodný kultúrny 
program na podujatiach

Výtvarné spracovanie 
metodických a pracovných 
materiálov

Základná škola J. 
Horáka

Riešenie a realizácia 
projektov

Spolupráca na projektoch 
a aktívna účasť na podujatiach

Základná škola J. 
Kollára

Riešenie a realizácia 
projektov

Spolupráca na projektoch 
a aktívna účasť na podujatiach

Cirkevná Základná 
škola 

Účasť na aktivitách múzea, 
materiálna pomoc

Gymnázium A. 
Kmeťa

Odborné konzultácie
Spolupráca na projektoch 
a aktívna účasť na podujatiach

SPŠ S.Mikovíniho Odborné konzultácie
Tvorba kreatívnych prvkov 
v expozíciách a na výstavách

OZ Zlatá cesta
Vzájomná propagácia 
aktivít, finančná podpora

Vzájomná propagácia aktivít, 
finančná podpora, spolupráca 
na projektoch

Združenie turizmu
Vzájomná propagácia aktivít Vzájomná propagácia aktivít

Slovenský skauting
Účasť na aktivitách, 
poskytovanie dobrovoľníkov

Účasť na aktivitách, 
poskytovanie dobrovoľníkov

OZ S.L.N.K.O
Tvorba Plánu manažmentu 
lokality UNESCO zahrňujúca 
vzdelávacie aktivity múzea

Spracovanie metodických 
a pracovných materiálov

OZ Empiria Magica

Spolupráca pri tvorbe 
zážitkových programov, 
pátracích hier – Letný tábor 
v múzeu, Noc múzeí

Spolupráca pri tvorbe 
zážitkových programov 
v expozíciách a na výstavách 
múzea
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Pamiatkový úrad
Ochrana a obnova objektov-
konzultácie, spoločné 
projekty

Ochrana a obnova objektov, 
konzultácie

4. STRATÉGIA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V  SLOVENSKOM 
BANSKOM MÚZEU V ROKOCH 2012 – 2016

4.1 STRATEGICKÉ CIELE VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V DANOM OBDOBÍ
 Pre zlepšenie kvality vzdelávacej činnosti v Slovenskom banskom múzeu 
sú potrebné zmeny v oblastiach riešenia expozícií a výstav, spolupráce so škola-
mi a personálneho vybavenia jednotlivých expozícií.

4.1.1 Expozície a výstavy múzea
• S  prihliadnutím na špecifickosť a  podmienky jednotlivých expozícií a výstav, 
vniesť do každej kreatívne prvky využiteľné vo vzdelávaní 
• V expozíciách s celoročným temperovaním (Kammerhof, Berggericht, Galéria) 
vytvoriť priestorové, materiálne a personálne podmienky na vzdelávaciu činnosť
• Vytvárať metodické a pracovné materiály postupne pre každú výstavu a expo-
zíciu

4.1.2 Spolupráca so školami
• Vytvoriť komunikačnú sieť medzi kompetentnými pracovníkmi múzea a peda-
gógmi
• Minimálne jeden krát ročne zorganizovať pre pedagógov informačný seminár 
o pripravovaných aktivitách na aktuálny školský rok
• Vytvoriť atraktívny vzdelávací program na realizáciu v škole
• Zvýšiť návštevnosť detí a žiakov škôl banskoštiavnického regiónu na 40 % z cel-
kového potenciálu detí a žiakov

4.1.3 Personálie
• Vytvoriť pevnú pozíciu múzejného pedagóga bez vedľajších pracovných čin-
ností, s hlavnou náplňou koordinácie a tvorby vzdelávacích programov v múzeu.
• Vytvoriť tím pracovníkov múzea a externých odborníkov spolupracujúcich na 
tvorbe a realizácii vzdelávacích aktivít

4.2 ROZVOJ POTENCIÁLU MÚZEA PRE VZDELÁVACIU ČINNOSŤ
 Využitie vysokého potenciálu Slovenského banského múzea pre vzdeláva-
ciu činnosť si vyžaduje zmenu spôsobu práce so zbierkovými predmetmi a tvori-
vé riešenie jednotlivých expozícií a výstav.

4.2.1 Spôsob práce so zbierkami
• V spolupráci s odbornými pracovníkmi a správcami depozitu využívať pri jed-
notlivých vzdelávacích programoch autentické zbierkové predmety. V  prípade 
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vzácnejších predmetov, resp. častejšie používaných získať finančné prostriedky 
na vytvorenie kópií
• Využívanie predovšetkým predmetov viazaných k regiónu, hľadanie, porovná-
vanie vlastností zbierkových predmetov s predmetmi, ktoré nás obklopujú dnes
• Transformovanie funkčnosti  historických zbierkových predmetov do súčasnosti

4.2.2 Spôsob práce s expozíciami
• V jednotlivých expozíciách s klasickou inštaláciou sklených vitrín vytvoriť drob-
né kreatívne prvky využiteľné pre vzdelávacie aktivity a pokúsiť sa celkovo za-
traktívniť priestor. Pri týchto úpravách by bolo vhodné vytvoriť pracovný tím 
spolu so žiakmi a pedagógmi výtvarného odboru Základnej umeleckej školy a so 
študentmi a pedagógmi výtvarného odboru Strednej priemyselnej školy S. Miko-
víniho. Bolo by vhodné, keby tieto prvky boli jednotné vo všetkých expozíciách 
a zároveň by prezentovali ideovú jednotu všetkých expozícií.Za týmto účelom je 
tiež potrebné požiadať o záštitu a spoluprácu výtvarníkov a dizajnérov. 
• Aktivity v jednotlivých expozíciách riešiť v spolupráci s odbornými pracovníkmi 
a s pedagógmi v nadväznosti na učebné osnovy a plány, záujmovú činnosť
• Ku všetkým vzdelávacím programom vytvárať metodické a pracovné materiály 
pre pedagógov i žiakov
• V expozíciách, kde v súčasnosti absentujú vhodní lektori vzdelávacích aktivít, 
alebo je celkový nedostatok pracovníkov ( Berggericht, Starý zámok, Nový zá-
mok, Galéria) vytvoriť samoobslužné programy

Tabuľka č. 10: Optimalizácia podmienok na vzdelávaciu činnosť

Expozície
Priestorové 
podmienky

Materiálne 
podmienky

Finančné 
podmienky

Personálne 
podmienky

Berggericht

Vytvorenie 
vzdelávacieho 
priestoru 
v expozícii 
so sedením 
s využitím na 
oddychovú zónu
Vytvorenie 
úložného 
priestoru
Úprava WC 
v blízkosti 
expozície

Premietacia 
technika

Pracovné 
pomôcky

Pracovné 
vzorky 
minerálov 
a hornín

Získavanie 
finančných 
grantov

Sponzori

Prijatie lektora 
s pedagogic-
kým vzdelaním 
do trvalého 
pracovného 
pomeru
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Kammerhof

Vytvorenie 
vzdelávacieho 
priestoru 
v expozícii 
so sedením 
s využitím na 
oddychovú zónu 
Vytvorenie 
úložného 
priestoru

Pracovné 
pomôcky

Kópie 
zbierkových 
predmetov

Maliarske 
stojany
Premietacia 
technika

Získavanie 
finančných 
grantov

Sponzori

Prijatie 
sezónneho 
lektora máj 
-september

Starý zámok

Vytvorenie 
oddychových zón 
v jednotlivých 
expozíciách 
s využitím na 
vzdelávacie 
aktivity

Pracovné 
pomôcky

Kópie 
zbierkových 
predmetov

Získavanie 
finančných 
grantov

Sponzori

Prijatie lektora 
s pedagogic-
kým vzdelaním 
do trvalého 
pracovného 
pomeru

Nový zámok

Vytvorenie 
vzdelávacieho 
priestoru
Vhodné 
osvetlenie

Pracovné 
pomôcky

Technika

Získavanie 
finančných 
grantov

Sponzori

Prijatie  
sezónneho 
lektora  máj-
september

Galéria -
Pracovné 
pomôcky

Získavanie 
finančných 
grantov

Sponzori

Prijatie letora 
s pedagogic-
kým/výtvarným 
vzdelaním do 
trvalého pracov-
ného pomeru

4.2.3 Výhľad na rozvoj návštevnosti
Cieľom rozvoja vzdelávacích aktivít je zvýšenie návštevnosti detí a žiakov ban-
skoštiavnického regiónu z terajších 7 % na 40 % z celkového potenciálu škôl. Na 
dosiahnutie daného cieľa by bolo potrebné:

Pravidelne sa  osobne stretávať a komunikovať s pedagógmi, informovať  sa o ak-
tuálnych programoch a potrebách

Systematicky vytvárať novú ponuku programov pre deti z regiónu napĺňajúcu 
ciele vzdelávacej činnosti v  múzeu. V  prípade možnosti jednotlivé programy 
ideovo riešiť v nadväznosti návštevy viacerých expozícií (napr. Berggericht-Kam-
merhof-Galéria)

Vytvorením atraktívneho vzdelávacieho programu na školách inšpirovať žiakov 
a pedagógov k neskoršej návšteve expozícií
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4.3 ROZVOJ PRÁCE S CIEĽOVÝMI SKUPINAMI V MÚZEU
 V  danom období je potrebné zlepšiť spoluprácu so všetkými stupňami 
škôl, komunikáciu s konkrétnymi pedagógmi s cieľom následnej tvorby progra-
mov a metodických materiálov napĺňajúcich potreby a záujem detí, žiakov a štu-
dentov.

4.3.1 Materské školy
 Veľmi dôležitá cieľová skupina. Vhodnými metódami potrebné vytvoriť 
u detí pocit pozitívnych zážitkov a radosti z pobytu v danom muzeálnom priestore.

Tabuľka č. 11: Perspektívne programy v  expozíciách múzea pre deti materských škôl

Expozície Témy programov Forma Cieľ programov

Berggericht
Od kamienkov 
k minerálom-
poznávanie

Hry a hračky

Obrazové pracovné 
listy

V múzeu je dobre, 
chcem sa sem vrátiť

Múzeum mám rád

Kammerhof O baníctve

Starý zámok Zámok-hrad

Nový zámok Vojna-mier

Galéria
Maľba-obraz-obrázok
Farba, materiál

Maľovanie, 
kreslenie

4.3.2 Základné školy I. stupeň
V programoch využiť hravosť a vnímavosť a záujem detí o poznávanie. Zamerať 
sa na zoznamovanie sa s pojmami, históriu objektov, vnímanie predmetov a svoj-
ho okolia,  hľadanie súvislostí. Upevňovať pozitívny vzťah k múzeu.

Tabuľka č. 12: Perspektívne programy  v expozíciách múzea pre žiakov I. stupňa ZŠ

Expozície Perspektívne 
programy- témy Forma Cieľ programov

Banské múzeum 
v prírode

Fáranie do bane 
starým spôsobom
Zvuky bane

Získavanie 
vedomostí 
prostredníctvom 
zážitkov

Všímanie si

Poznávanie 
vlastných talentov

Berggericht Štiavnické nerasty Poznávacie hry

Kammerhof 

Baníctvo
Pojmy
Pamiatky
Predmety
Remeslá

Pracovné listy

Zbierkové 
predmety

Starý zámok
Mesto
Pevnosť
Architektúra

Hry
Pracovné listy

Nový zámok Strážna veža
Hry
Pracovné listy

Galéria Moje umenie Pracovné listy
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4.3.3 Základné školy II. stupeň
 Programy zamerané na získavanie hlbších a trvalejších vedomostí z histó-
rie zážitkami, vlastným skúmaním. Naučiť sa poznávať hodnotu a a získať potre-
bu hodnoty chrániť. Nájsť v histórii zdroj inšpirácie pre súčasnosť.

Tabuľka č. 13: Perspektívne programy v expozíciách múzea pre žiakov II. stupňa ZŠ

Expozície
Perspektívne 
programy- témy

Forma Cieľ programov

Banské 
múzeum 
v prírode

Fáranie do bane 
starým spôsobom
Zvuky bane
Pracovné náradie

Trvalé vedomosti 
prostredníctvom 
zážitkov

Vnímanie 
a poznávanie

Vlastné bádanie 

Potreba ochrany

Zdroj inšpirácie

Berggericht Slovenské nerasty Poznávacie hry

Kammerhof 

Baníctvo
Meračstvo
Mapy
Pamiatky
Zmeny v krajine
Remeslá

Pracovné listy

Zbierkové predmety, 
vlastné pozorovania 
a výskumy

Starý zámok

Život v meste

Obrana

Architektonické 
detaily

Pracovné listy

Zbierkové predmety, 
vlastné pozorovania 
a výskumy

Samoobslužné 
programy

Nový zámok

Protiturecká 
pevnosť

Zmeny v krajine

Pracovné listy

Hry 

Vlastné pozorovania

Samoobslužné 
programy

Galéria
Staré umenie
Súčasné umenie
Umelec

Tvorivé dielne

Pracovné listy

4.3.4 Stredné školy
 Využiť tvorivý a vedomostný potenciál študentov pri samotných vzdelá-
vacích aktivitách aj ako výpomoc pri tvorbe vzdelávacích prvkov v expozíciách, 
pracovných materiáloch.
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Tabuľka č. 14: Perspektívne programy v expozíciách múzea pre študentov SŠ

Expozície
Perspektívne 

programy- témy
Forma

Cieľ 
programov

Berggericht
Praktické využitie 
hornín a minerálov

Prezentácie
Tvorivé dielne

Zdroj inšpirácie

Priestor vlastnej 
sebarealizácie 
a prezentácie

Kammerhof 

Archeológia
Školstvo
Knihovníctvo
Reštaurovanie

Výskumy
Odborná prax
Tvorivé dielne

Starý zámok
Architektonické detaily

Formy ochrany

Pracovné listy

Zbierkové predmety
vlastné pozorovania 
a výskumy

Galéria

Staré umenie
Súčasné umenie
Umelec
Reštaurovanie

Tvorivé dielne
Vlastné výstavy
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Graf č.1: Banské múzeum v prírode, graf návštevnosti v roku 2012, celková náv-
števnosť  33.153, z toho školy 37 %

Graf č. 2: Berggericht,graf návštevnosti v r. 2012 celková návštevnosť  7.393, 
z toho školy 41 %

Graf č. 3: Kammerhof, graf návštevnosti v r. 2012, celková návštevnosť  5.493, 
z toho školy 52 %

Graf č. 4: Starý zámok, graf návštevnosti v r. 2012, celková návštevnosť 17.270, 
z toho školy 8 %

Graf č. 5: Nový zámok, graf návštevnosti v r. 2012, celková návštevnosť  15.434, 
z toho školy 15%

Graf č. 6: Galéria J. Kollára, graf návštevnosti v r. 2012,celková návštevnosť861, 
z toho školy 21 %
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STRATÉGIA ROZVOJA 
MÚZEJNEJ PEDAGOGIKY V SNM 
MBKH – hrad Modrý Kameň 
a jej doterajšia aplikácia v praxi

Jaroslav Hanko
Slovenské národné múzeum 
– Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň

ANOTÁCIA
 Príspevok predstavuje strategický dokument, ktorý vytyčuje hlavné ciele v 
oblasti múzejného vzdelávania v múzeu na hrade Modrý Kameň. Predstaví tiež 
doterajšie úspechy múzea pri aplikovaní tohto dokumentu do praxe.

 V rámci projektu M3G som sa zúčastnil kurzov „Múzejná pedagogika – po-
kročilí“ vedených PhDr. A. Brabcovou. Výstupom z tohto trojročného školenia bol 
dokument s názvom Stratégia rozvoja múzejnej pedagogiky na roky 2012 – 
2016 v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na 
hrade Modrý Kameň. V tomto príspevku sa budem venovať stručnému predsta-
veniu tohto dokumentu, ktorý vytyčuje hlavné ciele v oblasti múzejného vzde-
lávania v našom múzeu. Následne predstavím doterajšie úspechy pri aplikovaní 
tohto dokumentu do praxe.

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V MÚZEU

 Strategický dokument v prvej časti analyzuje vývoj múzea v oblasti múzej-
nej pedagogiky od roku 2005. Všíma si doterajšie úspechy, míľniky, či dosiahnuté 
výsledky. Nevyhýba sa však ani kritickému zhodnoteniu niektorých faktorov, kto-
ré zasahovali do vývoja múzejnej pedagogiky. 
 V úvode sú tiež definované fondy múzea a ich využitie v edukačných progra-
moch, stav expozícií a tiež návštevnosť školských skupín. Z tej jednoznačne vyplý-
va, že návštevnosť školských skupín tvorí vysoké percento z celkovej návštevnosti.

ÚSPECHY
 Medzi úspechy doterajšieho fungovania projektu Škola v múzeu je treba 
zaradiť zvyšovanie návštevnosti organizovaných školských skupín. Každoročne 
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prichádzajú do múzea viaceré školy, ktoré sa pre návštevu rozhodnú len na zák-
lade doplnkového programu (tvorivých dielní a pod). Nakoľko takýto doplnkový 
program je za príplatok, zvýšili sa tým aj tržby zo vstupného.
 Jednoznačným pozitívom bolo vytvorenie pracovnej pozície referenta 
pre múzejnú pedagogiku, ktorá je v  podmienkach slovenského múzejníctva 
skôr raritou. V tejto pozícii mi bolo umožnené absolvovať viaceré kurzy, školenia 
a exkurzie, ktorých výsledky sme aplikovali do vzdelávacieho procesu v múzeu.
K jednoznačným úspechom na poli práce s detským návštevníkom je podujatie 
Stredoveký deň detí. Od roku 2008 zaznamenávame vzrastajúcu návštevnosť 
podujatia, rozširovanie podujatia na viac dní a samozrejme zvyšujúci sa čistý prí-
jem do múzea.

Graf č. 1 – Čistý zisk z podujatia Stredoveké dni detí v rokoch 2008 – 2012 (v eurách).

DOTERAJŠIA VZDELÁVACIA PONUKA MÚZEA
 Vo vypracovanej analýze sa de-
tailne venujeme doterajšej vzdelávacej 
ponuke múzea od jej počiatkov v roku 
2005 po súčasnosť. Definujeme, kto-
ré programy boli úspešné a  ktoré nie, 
pomenúvajú sa dôvody, prečo boli nie-
ktoré z  programov neefektívne a tiež 
sa  porovnáva stav vzdelávacej činnos-
ti s  personálnym zabezpečením tohto 
úseku v jednotlivých obdobiach.

CIEĽOVÉ SKUPINY VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MÚZEA
 Cieľovými skupinami, na ktoré sa múzeum v rámci vzdelávacej činnos-
ti zameriava, sú predovšetkým základné školy a viacročné gymnáziá. Múzeum 
sa nevyhýba ani práci s mladšími žiakmi a  staršími študentmi, avšak návštev-
nosť týchto vekových kategórií výrazne zaostáva za žiakmi vo veku 6-14 rokov. 
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Pre individuálnych návštevníkov, rodiny s deťmi alebo seniorov múzeum zatiaľ 
nepripravuje žiadne špeciálne edukačné programy.

TERÉNNY PRIESKUM ŠKÔL V OKOLÍ
 Analytická časť dokumentu spomína dva terénne výskumy realizované v 
marci 2011 a marci 2012, kedy múzejný pedagóg absolvoval návštevy a osob-
né rozhovory s riaditeľmi škôl na školách v okruhu 40 km od Modrého Kameňa. 
V tomto výskume sa potvrdili dôvody, prečo školy viac nenavštevujú múzeum, 
prípadne prečo s múzeom nespolupracujú intenzívnejšie napr. vo vyučovacom 
procese (finančná náročnosť dopravy, narúšanie učebného plánu školy, konku-
rencia v podobe súkromných divadelníkov, apod.) Terénny výskum však v oboch 
prípadoch priniesol zvýšenie návštevnosti školských skupín z navštívených škôl.

PODMIENKY PRE VZDELÁVACIU ČINNOSŤ V MÚZEU
 Medzi najzávažnejšie problémy, ktoré stratégia pomenovala patrilo ne-
dostatočné personálne zabezpečenie vzdelávacích programov a  kumulovanie 
funkcií. Druhým problémom bola absencia vhodných priestorov (umiestnenie 
priamo v trase hlavného expozičného okruhu, vykurovanie, vzdialenosť soci-
álnych zariadení a  pod.) Za najväčšie pozitívne výsledky považujeme kvalitné 
materiálne zabezpečenie (kancelárske pomôcky, materiál, zariadenia, prístroje 
a pod), ktoré navyše každoročne rozširujeme a dopĺňame.

ODLIŠNÉ VNÍMANIE VZDELÁVACEJ ČINNOSŤ MÚZEA
 Analýza sa zaoberala aj zmyslom múzejného vzdelávania a rôznych pohľa-
dov naň. Návšteva múzea je z pohľadu školských pedagógov často len o výlete 
a zábave, pričom vzdelávací potenciál múzea nie je z ich strany patrične ohodno-
tený. Rovnako zatiaľ múzejný pedagóg nie je prizývaný k tvorbe nových expozí-
cií, kedy je možné zvýšiť ich edukačný potenciál.

STRATÉGIA ROZVOJA 
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V MÚZEU 

 Na základe zistených skutočností sa v strategickom dokumente snažíme 
o víziu na najbližších päť rokov. Dokument definuje oblasti, na ktorých je možné 
postaviť základné smerovanie práce s detským návštevníkom. Tento dokument 
však vymenováva aj podmienky, ktoré je treba splniť, aby mohli byť tieto strate-
gické ciele naplnené.
 Ako ukázali doterajšie skúsenosti, školské skupiny tvoria podstatnú časť 
celkovej návštevnosti. Múzejná pedagogika je preto v múzeu stabilným zdrojom 
príjmov a nezastupiteľné je tiež jej miesto v propagácii inštitúcie. Napriek znač-
ným úspechom sa však nie vždy využíval potenciál, ktorý táto oblasť ponúka. 
Pre jej efektívne využitie bude nutné naplniť niektoré kľúčové kritériá.
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Medzi strategické ciele vzdelávacej činnosti múzea patria:
• systematické skvalitnenie ponuky vzdelávacích programov,
• personálne posilnenie Úseku pre styk s verejnosťou,
• odstránenie priestorových obmedzení,
• systematická práca v bábkovom krúžku Kamienok,
• realizácia projektu Mesto ako Múzeum – komunitný projekt pre obyvateľov 
Modrého Kameňa,
• popularizácia múzejného vzdelávania.

PRÁCA S EXPOZÍCIAMI
 Do roku 2016 stratégia navrhuje prepracovať koncept expozícií. Hračkár-
sku a bábkarskú expozíciu navrhuje doplniť o vzdelávacie prostriedky a interak-
tívne prvky, navrhuje tiež vytvoriť novú expozíciu o histórii hradu Modrý Kameň.

ŠTRUKTÚRA VZDELÁVACEJ PONUKY MÚZEA
 Vzdelávacie programy múzea plánujeme do roku 2016 systematicky roz-
členiť na tri hlavné tematické celky, korešpondujúce so zameraním múzea: báb-
ky, hračky a história hradu. V stratégii sú bližšie definované jednotlivé konkrétne 
programy v týchto troch oblastiach s prihliadnutím na všetky vekové kategórie 
návštevníkov, teda nie len školských skupín, ale aj individuálnych návštevníkov 
a rodiny s deťmi.
 Ak budú splnené nevyhnutné podmienky, môže dôjsť k oživeniu Bábkar-
ského krúžku Kamienok,  ktorý nacvičí ročne minimálne jednu bábkovú hru. 
 Ďalším z  cieľov je dokončiť, zrealizovať a  vyhodnotiť špeciálny program 
s názvom Načo nám je múzeum?, ktorý poukazuje na nezastupiteľné miesto mú-
zeí v spoločnosti.
 
ROZVOJ PRÁCE S CIEĽOVÝMI SKUPINAMI V MÚZEU
 Navrhujeme systematicky pracovať so školskými zariadeniami všetkých 
vekových skupín, komunikáciu s nimi a prispôsobenie vzdelávacej ponuky mú-
zea ich potrebám. Väčší dôraz sa bude klásť aj na komunikáciu s Vysokou školou 
múzických umení v Bratislave (najmä Katedra bábkarskej tvorby), Akadémiou 
umení v Banskej Bystrici a Školou úžitkového výtvarníctva v Kremnici (odbor 

Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov).

POPULARIZÁCIA MÚZEJNEJ PEDAGOGIKY 
 Osobné skúsenosti i terénne prieskumy ukázali, že múzejná pedagogika 
sa potýka so značným nepochopením zo strany školských pedagógov, zriaďo-
vateľov škôl, ale aj zo strany ostatných odborných pracovníkov múzeí. Z toho 
dôvodu si táto stratégia kladie za cieľ aj popularizáciu múzejnej pedagogiky (cez 
celoštátne masmédiá, regionálne periodiká, odbornú tlač, i osobný kontakt s pe-
dagógmi).
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PODMIENKY PRE VZDELÁVACIU ČINNOSŤ V MÚZEU 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
 V predmetnom dokumente sa na základe porovnania jednotlivých varian-
tov, v ktorých fungoval Úsek pre styk s verejnosťou od roku 2005 do súčasnosti na-
vrhuje znovuobsadiť post kultúrno-propagačného manažéra a prípadne posilniť 
úsek ešte o polovičný úväzok pre sekretárske a administratívne práce. Stratégia 
ďalej spomína podmienky, ktoré musia spĺňať sezónni lektori – brigádnici, aby 
dokázali adekvátne a kvalitne odlektorovať vzdelávací program. Ako jeden z cie-
ľov sa javí aj prizývanie múzejného pedagóga k tvorbe stálych expozícií a zapra-
covanie edukačných prvkov priamo do expozície.

PRIESTOROVÉ RIEŠENIE
 Doterajšie skúsenosti s využívaním priestorov tvorivej dielne a hračkárskej 
herne odhalili viaceré ich nedostatky. Z hľadiska priestorových a technických 
normatív, ktoré pre potreby edukačných programov definovali Gail and Barry 
Dexter Lord Consulting boli v strategickom dokumente navrhnuté priestory v prí-
zemí severného krídla kaštieľa. Tieto priestory o celkovej rozlohe 94 m2 spĺňajú 
dané kritériá čo sa týka rozlohy, umiestnenia a aj prítomnosti toaliet a umývad-
la. Strategický dokument tu preto navrhuje zriadenie tvorivej dielne, divadelnej 
sály, hračkárskej herne aj šatne a skladu materiálu.

APLIKÁCIA TOHTO DOKUMENTU DO PRAXE

 Tento dokument 
bol finálne spracovaný 
v  auguste 2012. Aj keď 
odvtedy ubehlo len 
niekoľko mesiacov, mú-
zeum sa môže pochvá-
liť viacerými zmenami, 
ktoré na tieto ciele nad-
väzujú.
 V  novembri 2012 
sme získali dotáciu vo 
výške 1000 Eur na zák-
ladné vybavenie stá-
lych priestorov tvori-
vej dielne. Bol vypraco-
vaný projekt na vytvore-
nie týchto miestností v 
prízemí severného kríd-
la kaštieľa.

Projekt nových priestorov Školy v múzeu
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 V rámci projektu bol zakúpený materiál na výrobu pódia, pracovných sto-
lov, náterové hmoty a spojovací materiál, elektroinštaláciu a osvetlenie.
 Týmto projektom sme získali nové priestory, ktoré budú využívané dlho-
dobo a  edukačné aktivity múzea budú realizované v  adekvátnych podmien-
kach. Priestory spĺňajú podmienky, ktoré sme vytýčili v stratégii, najmä sa jedná 
o blízkosť sociálnych zariadení, priestory sú prístupné z nádvoria a mimo hlav-
ných expozičných trás. Ďalším realizovaným cieľom zo stratégie je vykurovanie 
priestorov. V  týchto miestnostiach sa nachádzajú dve kachľové pece, ktoré sa 
dlhšiu dobu nevyužívali. Múzeum však zafinancovalo ich sfunkčnenie a  tak sa 
tieto priestory budú môcť využívať aj v chladnejších mesiacoch.
 Získali sme nový priestor pre výrobu bábok a s tým súviselo aj systematic-
ké skvalitnenie ponuky bábkarských edukačných programov. Bol vypracovaný 
koncept nových vzdelávacích programov, ktoré budú postavené na týchto 
hlavných tematických okruhoch:
1. výroba hláv (6 typov hláv podľa rôznych výrobných postupov)
2. výroba maňušiek
3. výroba marionet (3 typy marionet podľa rôznych výrobných postupov)
4. výroba plošných (tieňových) bábok
5. výroba rekvizít a kulís
6. výroba jednoduchého (krabicového) bábkového divadla
7. rezbovanie bábok
8. šitie kostýmov

 Uvedené programy sa viac opierajú o muzeálne zbierky a pracujú s mno-
hými dobovými materiálmi. Scéna, ktorá bola vyrobená pre veľké marionety, 
predstavuje formy kočovných bábkových divadiel A. Anderleho, alebo rodiny 
Dubských. Pri výrobe proscénia boli použité motívy španielskych bábkových di-
vadiel z 19. storočia. Proscénium približuje tradičné motívy dekorácií ako naprí-
klad divadelná perspektíva či múzy.
 V tejto miestnosti bolo vyrobené pódium pre komorné bábkové predsta-
venia, ktoré je okrem vzdelávacích programov možné využiť aj počas podujatí 
v prípade zlého počasia. Predpokladáme preto zvýšenie tržieb múzea a časom 
snáď aj bohatšiu ponuku bábkových predstavení.

Priestor divadelnej sály
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 V tvorivej dielni bol inštalovaný šijací stroj, s ktorým je možné šiť kostýmy 
pre bábky, ale napríklad aj opony pre bábkové divadlo. V tejto časti boli umiest-
nené strihy jednoduchých stredovekých odevov, ktoré sa dajú použiť ako oble-
čenie na bábky. Taktiež sa tu nachádza lupienková stolová píla na výrobu kulís 
a rekvizít (najmä nábytku) pre bábkové divadlo. Vychádzali sme z nákresov Ing. 
Igora Rymarenka, ktorý spracoval dedinský, gotický, barokový a rokokový náby-
tok vyrábaný pre rodinné bábkové divadlá v prvej polovici 20. storočia. Rovnako 
sme vychádzali aj z jeho technických výkresov pre kópie münzbergových mario-
net veľkosti 25 cm a 50 cm. Návštevníci sa tak môžu týchto kópií nielen dotýkať, 
ale dozvedia sa aj postup, ako takéto bábky vznikali.

Výroba kostýmov a rekvizít

 V decembri 2012 bola vyrobená forma na odlievanie hláv v životnej veľ-
kosti a odliatych bolo 5 hláv z polyuretánovej peny. Kolorované hlavy aj s formou 
zdobia tvorivú dielňu, pričom z jednej hlavy bola vyrobená spodová bábka – tzv. 
javajka.

Priestor tvorivej dielne
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 Pre potreby vzdelávacích aktivít bude v tejto miestnosti inštalovaný LCD 
televízor, na ktorom budú premietané krátke videá (typy bábok, vodenie bábok 
a ich výroba). Tieto videá budú púšťané deťom pred konkrétnym typom progra-
mu, avšak v bežný deň budú premietané v slučke pre bežných návštevníkov.
Súčasťou týchto stálych priestorov je hračkárska herňa, ktorá zatiaľ slúži naj-
menším návštevníkom ako oddychová zóna a šatňa pre organizované školské 
skupiny.

SYSTEMATICKÉ SKVALITNENIE ĎALŠEJ PONUKY MÚZEA

 V  roku 2013 sme získali financie na skvalitnenie vzdelávacieho projektu 
Stretnutie s dávnymi obyvateľmi hradu. Zamerali sme sa v ňom na obdobie 
vrcholného stredoveku ako najstaršej histórie hradu Modrý Kameň, pričom hlav-
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nou témou je bežný život na stredovekých hradoch z pohľadu detí, šľachty, ar-
mády a služobníctva. Vypracovali sme historický výskumný materiál k danej te-
matike, ktorý bude slúžiť ako vzdelávacia pomôcka pre lektorov. Z projektu sme 
zakúpili repliky rytierskej prilby, meča, krúžkovej kukly, cínového riadu a vyrobili 
sme repliky nákrčnej klady, katapultu a stredovekej detskej hračky - koňa. Tak-
tiež boli vyhotovené 4 veľkoplošné kresby hradu so znázornením jednotlivých 
vrstiev spoločnosti žijúcich v tej dobe na hrade. V súčasnosti je projekt tesne pred 
dokončením.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V spolupráci s Hontiansko-Ipeľským osvetovým strediskom vo Veľkom Kr-
tíši sme získali grant na projekt „Letom stredovekom“ vo výške 1565 €. Súčas-
ťou projektu je aj tlač metodickej príručky pre pedagógov, práca žiakov pred náv-
števou múzea a po nej. V projekte je naplánovaná doprava 15 škôl z okresu do 
múzea a úhrada vstupného na tento stredoveký program v letných mesiacoch 
2014. Jedná sa o ďalšiu nadväznosť na strategický dokument, v ktorom boli do-
pravné a  finančné možnosti škôl v  regióne 
vyhodnotené ako hlavný limitujúci faktor. 

 Ďalším projektom, ktorý prešiel zásad-
nou zmenou je Na čo nám je múzeum?, kto-
rý bol prepracovaný do novej podoby. V pro-
jekte predstavujeme, čo sa udeje s bábkou, 
keď príde do múzea. Využívame autentické 
aj fiktívne dokumenty či materiály, ako na-
príklad dobové časopisy z roku 1926 a 1988, 
katalogizačný štítok, knihu prírastkov, vzor-
ky dreva napadnutého červotočom či ples-
ňami, simulujeme podmienky v  depozitári, 
a „novoprijatú“ bábku deti uvidia v expozícii 
či na propagačnom plagáte. Projekt bol prvý 
krát úspešne zrealizovaný v septembri 2013.
 Zároveň sa začalo s kvalitatívnym vy-
lepšením programu Tajomstvo hračiek, 
ktoré v súčasnosti ešte prebieha.
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BÁBKOVÝ KRÚŽOK
 Ďalším naplneným cieľom sa stalo znovu oživenie bábkarského krúžku 
Kamienok. Krúžok navštevuje 5 detí, s ktorými sme nacvičili tradičnú ľudovú roz-
právku O pampúšikovi s tieňovými bábkami. Deti sa s ňou po prvý krát predsta-
vili na vianočnom podujatí. Zároveň sa podarilo založiť sekciu dospelých, kde 
nacvičujeme s metrovými marionetami, hru Oscara. Jedná sa o bábkové divadlo 
pre dospelých, čím chceme nadviazať na ojedinelé pokusy niektorých bábkarov 
vrátiť bábkovému divadlu jeho niekdajší predsocialistický post.

PERSONÁLNE ZMENY
 Tieto pozitívne zmeny mohli byť realizované aj vďaka tomu, že v uplynu-
lom roku bola pozícia kultúrno-propagačného manažéra niekoľko mesiacov ob-
sadená. V súčasnosti je však toto miesto opäť uvoľnené.

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI
 V strategickom dokumente sa ďalej navrhuje užšia spolupráca s aktívnymi 
bábkarmi a profesionálnymi tvorcami v oblasti bábkového divadelníctva. Úspe-
chom je vytvorenie vedecko-výskumnej rady, ktorej predsedá Doc. MgA. Ida 
Hledíková, PhD. (VŠMÚ - Katedra bábkarskej tvorby) a následne aj prípravy na 
bábkarský festival, v rámci ktorého by sa mal uskutočniť aj odborný seminár na 
tému výskum v bábkovom divadelníctve. Na tomto festivale sa predstavia ne-
profesionálne bábkarské súbory, stretnú sa tu bábkoví nadšenci, profesionáli aj 
vyslúžili bábkarskí pamätníci a najmä múzeum sa predstaví so svojimi výstupmi 
na poli bábkarskej zbierkotvornej činnosti a v oblasti múzejného vzdelávania.

POPULARIZÁCIA MÚZEJNÉHO VZDELÁVANIA
 V tomto roku sme viaceré edukačné aktivity múzea predstavili aj individu-
álnym návštevníkom. Tvorivé dielne boli k dispozícii ku klasickej prehliadke aj pre 
rodiny s deťmi, počas podujatí boli zdarma prístupné veľkým počtom návštev-
níkov z rôznych častí krajiny, týmito priestormi sme sa pochválili aj pri viacerých 
návštevách, či už kolegov múzejníkov alebo bábkarov.
V rámci jedného májového podujatia bol k dispozícií špeciálny výklad o histórii 
hradu, ktorý je súčasťou programu „Stretnutie s dávnymi obyvateľmi hradu“ a vi-
delo ho cca 700 návštevníkov. Viaceré vzdelávacie materiály sa dostali do preda-
ja ako suveníry, čím sa okrem popularizácie múzejného vzdelávania zvyšujú aj 
tržby múzea. 
 Krátko po dokončení priestorov Školy v múzeu sa nám podarilo nové úspe-
chy múzejnej pedagogiky spropagovať aj cez celoštátne masmédiá (TV Markí-
za, Slovenská televízia a Slovenský rozhlas) a miestne periodikum Pokrok. Blízke 
vzťahy s novinármi nám umožnili spropagovať nielen naše najnovšie počiny, ale 
predstaviť verejnosti aj oblasť múzejného vzdelávania ako podstatnú činnosť 
múzeí v novom tisícročí.
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VZDELÁVANIE V MÚZEU 

ALEBO 

MÚZEUM AKO VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
V PAMÁTNÍKU TEREZÍN 
so zameraním na aktuálne 
vzdelávacie projekty

Jan Špringl
Památnik Terezín, Česká republika

 Ačkoliv můj příspěvek je zaměřený na vzdělávací činnost Památníku Tere-
zín s přihlédnutím k jeho nejnovějším projektům (Školákem v Protektorátu a Za 
pomníčky), dovolte mi na začátek seznámit Vás, dámy a pánové, v krátkosti s his-
torií Terezína a zmiňované instituce, která byla založena na základě smutných 
dějů, které se na tomto místě odehrávaly v době druhé světové války.

 Terezín byl založený na konci 18. století jako pevnost na obranu severní 
hranice Habsburské monarchie, které byly tehdy české země součástí.  Kromě 
vojáků tvořili jeho obyvatelstvo ovšem již od počátku i civilisté a jeho část (tzv. 
Malá pevnost) se stala významným vězením, kterým prošly zejména různí poli-
tičtí odpůrci rakouské monarchie. Například i Gavrilo Princip, který v červnu 1914 
provedl atentát na Františka Ferdinanda d’Este v bosenském Sarajevu a v Terezí-
ně několik měsíců před koncem první světové války zemřel. Po vzniku protekto-
rátu Čechy a Morava zaujal pevnostní charakter  Terezína nacistický bezpečnost-
ně-represivní aparát natolik, že zde byla postupně zřízena dvě vězeňská zařízení: 
v červnu 1940 policejní věznice pražského gestapa v Malé pevnosti a ve vlastním 
městě Terezíně v  listopadu 1941 ghetto pro obyvatelstvo židovského původu. 
Obě tato zařízení existovala až do osvobození v květnu 1945. Památník Terezín 
byl založen v roce 1947, aby připomínal nejen jejich oběti , ale též vězně zahynulé 
v pobočce koncentračního tábora Flossenbürg, která byla založena v roce 1944 
v nedalekých Litoměřicích. V  současné době tato instituce kromě své komemo-
rativní funkce vyvíjí též muzejní, sbírkovou, výzkumnou a vzdělávací činnost.

 Cílené pedagogické činnosti se Památník Terezín věnuje od roku 1993, kdy 
bylo založeno jeho specializované vzdělávací oddělení, které se zaměřuje na re-
alizaci výukových programů pro žáky základních a středních škol, učitele z České 
republiky i ze zahraničí či na pořádání uměleckých soutěží pro mládež. Vedle toho 
ovšem také pracuje na různých nárazových projektech, v  rámci kterých vznikají 
například různé didaktické pomůcky, jež mohou učitelé využívat v rámci své kaž-
dodenní práce na školách. Například v minulých letech vznikl ve spolupráci s USC 
Shoah Foundation Institute soubor metodických modelů s názvem Ghetto Terezín, 
holokaust a dnešek.  Jedním z nejnovějších je pak projekt Školákem v Protektorátu.
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 Práci na něm zahájili pracovníci vzdělávacího oddělení v  roce 2010, a to 
v úzké spolupráci s jeho historickým oddělením a externisty z řad pedagogů a 
historiků.  Jeho stěžejní ideou je snaha přiblížit mladším generacím realitu naci-
stického totalitního režimu v protektorátu Čechy a Morava na příkladu, který je 
jim nejbližší – na školním prostředí. Záměrem projektu je ukázat dnešní školní 
mládeži, jakým způsobem byli nacistickým režimem postihováni stejně staří žáci 
a studenti v období existence protektorátu a jak by mohli být postiženi také oni 
samotní, kdyby žili v jeho totalitním režimu. Kromě pokusu o představení obec-
né situace v tehdejším školství pracuje projekt také s konkrétními projevy krajní 
represe vůči české školní mládeži, v níž nemalou roli sehrála i věznice gestapa v 
terezínské Malé pevnosti.

 Z práce na projektu vzešly tři hlavní výstupy. Prvním je workshop o roli 
věznice gestapa v Malé pevnosti v  perzekuci školní mládeže se zasazením do 
celkových souvislostí přístupu okupantů ke školství a dění v protektorátě. Meto-
dika workshopu byla vypracována ve dvou verzích: pro žáky českých základních 
škol ve věku 12-15 let a druhá pro 16-18 letou středoškolskou a učňovskou mlá-
dež. Workshop je v případě zájmu pedagogů zařazován do programu školních 
skupin, které přijíždějí do Památníku Terezín na semináře zajišťované jeho vzdě-
lávacím oddělením. Druhým výstupem jsou sady pracovních listů k samostatné 
práci v  expozici Muzea Malé pevnosti pro české školní skupiny, které přijíždějí 
do Terezína na exkurze nezajišťované vzdělávacím oddělením a jejich pedago-
gové jim chtějí klasickou prohlídku muzea ozvláštnit aktivitou, která je založena 
na skupinové práci. Třetím a veřejně přístupným výstupem projektu je webová 
stránka nesoucí stejný název jako celý projekt,  která je rozdělena na dvě hlavní 
části. První je určena učitelům, kteří v ní objeví množství podpůrného materiálu 
v případě, že se rozhodnou vyučovat o protektorátním totalitním režimu na pří-
kladu školství. Naleznou zde také ke stažení již hotové metodické modely (mode-
lové hodiny), k nimž je přiložen bohatý didaktický materiál (výpovědi pamětníků 
v psané i filmové podobě, fotografie, dobové dokumenty, pracovní listy apod.). 
Druhá část webové stránky je určena školní mládeži. Podle jednoduchého roz-
dělovníku se v ní každý současný školák může s  přihlédnutím ke  svému věku 
a typu navštěvované školy dostat do sekce, jež je věnována škole, do které by 
chodil v době protektorátu. Texty, které jsou psány s přihlédnutím k věku uživa-
telů, jsou doplněny značným obrazovým materiálem i dobovými rozhlasovými 
nahrávkami. Tvorbě webové stránky, která byla zveřejněna v roce 2012, předchá-
zel několikaletý výzkum a navázání spolupráce s mnoha archivy, muzei i dalšími 
institucemi, které svolily k použití a zveřejnění kopií vybraného materiálu (do-
kumentů, fotografií sbírkových předmětů apod.), který spravují. Projekt byl re-
alizován s finančním přispěním mezinárodní organizace International Coalition 
of Sites of Conscience, jíž je Památník Terezín akreditovaným členem. Webová 
adresa projektu je http//:skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz.

 Svůj vlastní web má i další aktuální projekt vzdělávacího oddělení s ná-
zvem Za pomníčky. Ten si klade za cíl postupně zdokumentovat současný stav 
míst spojených s hrůzami nacismu na území dnešní České republiky a zmapovat, 
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zda jsou na těchto místech instalovány pomníčky/pamětní desky, které připomí-
nají jejich existenci. Název projektu je dvojsmyslný a byl takto zvolen s přihléd-
nutím ke skutečnosti, že na některá z těchto míst se již pomalu zapomíná, nejsou 
nijak připomínána. Z hlediska užšího vymezení tématu projekt dokumentuje 
hromadné hroby a místa, kde se nacházely pobočky koncentračních táborů, pra-
covně výchovné tábory, židovské pracovní tábory, cikánské tábory a internační 
tábory. V zorném poli projektu nejsou tábory zajatecké a pracovní tábory pro 
totálně nasazené dělníky.  Snahou projektu je upozornit na méně známá místa 
utrpení obětí nacismu, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti tématu nebez-
pečí nacistické ideologie i totalitních režimů vůbec a v neposlední řadě též pro-
hloubit historické povědomí a vědomí obyvatel sledovaných lokalit o místech, na 
kterých žijí. Zjištěné skutečnosti by také měly sloužit odborníkům zabývajícím se 
sledovaným tématem, vzpomínkovou kulturou a místy historické paměti a pe-
dagogům, kteří je mohou využít v práci na školách. Výzkumná fáze projektu byla 
zahájena na počátku roku 2011. Internetová stránka, kde jsou uváděny během 
výzkumu zjištěné skutečnosti, byla zveřejněna v lednu 2012.  Průzkum terénu 
probíhal tak, že byl nejdříve vytvořen z dostupné odborné literatury seznam bý-
valých nacistických táborů a hromadných hrobů a následně byly osloveny obec-
ní  a městské úřady v místech, kde se přímo, anebo v jejich blízkosti, tyto lokality 
nacházejí. Jejich pracovníci byli požádáni o zodpovězení otázek, které se týkaly 
jejich současného stavu, a o pořízení fotodokumentace. Mnohdy přes ně dochá-
zelo k získání kontaktů na další místní instituce, či fyzické osoby z řad pamětní-
ků, anebo regionálních badatelů, kteří se tématem zabývají. Kontaktována byla 
i některá vytipovaná regionální muzea, školy apod. Shromažďování a ověřování 
informací tímto způsobem probíhalo zhruba v prvním pololetí roku 2011. Po vy-
čerpání možností získat údaje korespondenční cestou bylo přikročeno k fázi, bě-
hem níž vybraní odborní pracovníci Památníku Terezín podnikali cesty do míst, o 
kterých se nepodařilo shromáždit žádné aktuální údaje, anebo ke kterým nebyla 
získána  fotodokumentace. Do konce roku 2011 pak byly výše uvedenými způso-
by shromážděny informace o přibližně 200 místech bývalých nacistických táborů 
a hromadných hrobů.

 Dosavadním výstupem projektu je webová strana, na které od ledna 2012 
publikujeme výsledky našeho výše představeného výzkumu: http//:zapomnicky.
pamatnik-terezin.cz. Místa jsou zanesena do mapy, ke každému je pak vytvořeno 
slovníkové heslo, v němž jsou údaje opřené o dostupnou literaturu a výsledky prů-
zkumu. Práci na projektu, která probíhala v roce 2011, a tvorbu internetové strany 
finančně podpořil Nadační fond obětem holokaustu se sídlem v Praze. V současné 
době (k 28. listopadu 2013) je na webu Za pomníčky zveřejněno 191 hesel (136 
hrobů, 55 táborů), k 149 máme fotodokumentaci (101 fotografie k hrobům a 48 
fotografií k táborům). Konkrétně ze shromážděných informací vyplývá, že ze 136 
sledovaných hrobů má pomník 113 (podařilo se získat fotografie 100 hrobů s po-
mníkem a jedné lokality hrobu bez pomníku) a z 55 podchycených bývalých tábo-
rů je připomínáno v jejich místech pomníkem nebo pamětní deskou 30 (podařilo 
se získat 25 fotografií lokalit s pomníkem  a 23 fotografií lokalit bez pomníku).
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 Další připravovaná práce na projektu Za pomníčky se týká průběžného do-
plňování webu a hlavně hlubšího zhodnocení sebraných informací. Přistoupíme 
též k vzdělávací fázi projektu vytvořením vzdělávacího konceptu, který bude na-
bídnut českým školám. Někteří pedagogové, kteří se účastní našich vzdělávacích 
seminářů o přístupech k vyučování o holokaustu, na nichž byli o projektu infor-
mování,  již projevili zájem podílet se na tomto vzdělávacím rozměru projektu 
tvorbou výukových materiálů k vybraným památným místům, které by pak vy-
užívali pří výuce. Nabízí se také spolupráce s vysokoškolskými pedagogy a stu-
denty, které mohou web využít jako inspirační zdroj k volbě témat seminárních 
či diplomových prací týkajících se vzpomínkové kultury apod.

 Jedním z našich přání, které nás provázelo během mapování oněch zmiňo-
vaných 200 míst, se týkalo dání možné inspirace obecním či městským úřadům 
či jiným institucím k instalování pamětních desek či pomníčků na místech, kde 
ještě žádné umístěny nejsou. Byli jsme velice potěšeni, když právě na základě 
inspirace  tímto projektem byla v  roce 2012 odhalena pamětní deska na praž-
ském zámečku Jenerálka, který sloužil v letech 1942-1944 jako internační tábor 
pro děti rodičů zatčených či zavražděných německým okupačním bezpečnostně 
represivním aparátem. Jejího instalování se ujala Městská část Praha 6 ve spo-
lupráci s Mezinárodním baptistickým teologickým seminářem, který v současné 
době v Jenerálce sídlí.

 Je třeba říci, že projekt Za pomníčky není z hlediska svého obsahu v České 
republice projektem ojedinělým. Na závěr mého krátkého příspěvku mi, prosím, 
dovolte pro srovnání jmenovat několik dalších institucí a projektů, které se ma-
pováním památných míst a míst paměti spojených s událostmi 2. světové války 
také u nás zabývají.

 V prvé řadě je třeba zmínit Ministerstvo obrany České republiky, které evi-
duje tzv. válečné hroby, péči o ně upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných 
hrobech a pietních místech. Ten mimo jiné hovoří o povinnostech obecních, 
městských a krajských úřadů a Ministerstva obrany vézt souhrnnou evidenci vá-
lečných hrobů v obvodu jejich působnosti. Evidence je dostupná na internetové 
adrese: http://www.valecnehroby.army.cz.

 Sběrem podobných dat se také zabývá Spolek pro vojenská pietní místa, 
o.s., jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě, který průběžně 
dokumentuje vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek 
na našem území, případně v zahraničí. Tuto činnost spolek vyvíjí od roku 2004. 
Kromě základního popisu pomníků a pamětních desek však strany neobsahují 
žádné bližší informace o místech a okolnostech, které připomínají. Shromážděné 
informace spolek zveřejňuje na webu http://www.vets.cz.

 Památník Lidice pod hlavičkou Národní kulturní památky Ležáky, jíž spra-
vuje, organizuje (naposledy se tak dle informací na internetu stalo v roce 2011) 
soutěž s  názvem Oběti a hrdinové, které se mohou účastnit žáci základních a 
středních škol z České republiky a ze Slovenska. Jejich úkolem je v místě nebo 
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v okolí svého bydliště či školy vyhledat nějaké památné místo z období let 1938-
1945, cituji web: „připomínající československé občany aktivně vystupující proti 
německé okupaci nebo oběti válečných událostí“. Následně pak mají provézt bá-
dání a sepsat studii o osobě a událostech, ke kterým se památné místo vztahuje 
a zaslat ji do soutěže. Výstupy ze soutěží jsou pak zveřejňovány na internetové 
straně http://obetiahrdinove.cz/ .

 Nevládní nezisková organizace Post Bellum pracuje v rámci projektu Pa-
měť národa  na subprojektu Místa paměti národa. Výstupem je internetová strana, 
jejíž středobodem je interaktivní mapa, na níž  jsou zvýrazněna některá místa 
spjatá s příběhy pamětníků, jejichž výpovědi byly shromážděny v rámci zmiňo-
vaného projektu. Autorům však nejde o bližší popis těchto míst, důraz je kladen 
na zaznamenaný příběh pamětníka.

 Snad nejblíže k projektu Za pomníčky má výstavní projekt Severočeské-
ho muzea v Liberci Za ostnatým drátem: nacistické koncentrační tábory na území 
dnešní ČR. Výstava probíhala od ledna do dubna 2012 ve zmiňovaném muzeu 
a mapovala historii a současnost téměř 40 bývalých poboček koncentračních 
táborů Groß-Rosen, Auschwitz (Osvětim), Flossenbürg a Ravensbrück na našem 
území. Se zmiňovaným  muzeem Památník Terezín navázal plodnou spolupráci 
a patří mu dík za poskytnutí mnohých současných fotografií zachycující součas-
nost sledovaných lokalit, které jsou nyní zveřejněny na webu Za pomníčky.
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OSUDY DĚTÍ 
ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Vzdělávací program v Lidicích, 
Ležákách a Letech

Kateřina Optatková Rezková
Památnik Lidice, Česká republika

 V Lidicích, Ležákách a Letech se rozšiřuje nabídka programů a seminářů 
pro děti od tří let až po seniory. Nejvíce se organizace zaměřují na školní progra-
my. Jedním ze zásadních projektů je výukový program „Osudy dětí za 2. světové 
války“ s podtitulem „Den, kdy se mi změnil život“, který je zaměřený na konkrétní 
osudy dětí nejen z jmenovaných vesnic. Cílem dějepisného projektu s prvky dra-
matické výchovy je seznámit žáky s osudy dětí, jejichž životy výrazně ovlivnila 
druhá světová válka, prohlubování dějepisných souvislostí a díky vstupu do role 
také vytváření hlubšího vztahu žáků k danému tématu.
 V Lidicích, Ležákách a Letech návštěvník projde muzeem, pietním územím 
v případě Lidic také galerií. Propojit vzdělávací programy mezi muzeem a galerií 
je velmi přínosné, jak pro organizaci, tak pro návštěvníka. Promyšlený a navazu-
jící program může rozšiřovat nejen informace z historické oblasti, ale nabízí také 
emoční zážitek, který je předpokladem, že si návštěvník více zapamatuje a mo-
tivuje k další návštěvě. Od roku 2005 se cíleně zaměřujeme svými programy na 
české školy, pedagogy a širší veřejnost. V průběhu osmi let vzniklo velké množ-
ství vzdělávacích programů a seminářů pro všechny věkové kategorie. Dovolte 
mi nyní se ve svém příspěvku zaměřit pouze na některé ze vzdělávacích progra-
mů v Lidicích.

PROGRAMY PRO ŠKOLY V LIDICÍCH: 

Příběh obce Lidice
 V roce 2008 bylo otevřeno ve zrekonstruovaných prostorách Pod Tribunou 
vzdělávací středisko Památníku Lidice, ve kterém probíhají zejména vzdělávací 
programy pro školní skupiny. K  dispozici je zde počítačově vybavená učebna 
s možností projekce a místnost pro individuální studium digitalizovaných doku-
mentů z historické sbírky Památníku Lidice.
 Žáci se na základě digitalizovaných materiálů historické sbírky naučí využí-
vat dobové materiály k interpretaci historického období. Program je určen pro 2. 
stupeň ZŠ a střední školy.
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Lidice – kronika jedné vesnice
 Žáci se na základě interaktivního DVD seznámí s konkrétními osudy obyva-
tel obce Lidice od konce 1. světové války do jejího násilného vyhlazení. Žákům se 
propojí tyto historické události s dalšími dějinnými souvislostmi 2. světové války. 

Co mi sochy vyprávěly
 Žáci se naučí rozeznávat a porovnávat základní materiály pro sochařskou 
tvorbu. Prostřednictvím soch sledují a vyprávějí tragický příběh Lidic. Program 
určený pro 3. až 5. třídy ZŠ.

Lidice žijí v obrazech
 Tvořivými přístupy se žáci seznámí s lidickou tragédií, historií Lidické sbírky 
a konkrétními uměleckými díly Lidické galerie. Program je určen pro 2. stupeň ZŠ 
a střední školy.

Poprvé do galerie
 Žáci se seznámí s prostorem galerie, pravidly chování a základními pojmy 
(galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Program rozvíjí představivost 
a fantazii dítěte, spolupráci skupiny a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k vý-
tvarnému dílu. Každé dítě si odnese vstupenku, kterou si samo zakoupí, návštěv-
nický průkaz a vlastní výtvarné dílo. Program je určený pro MŠ a první stupeň ZŠ.

Další akce:
• „Programy ke krátkodobým výstavám“
• „Divadelní představení pro školy“
• „Víkendové výtvarné dílny“
• „Komentovaná prohlídka Lidické sbírky“

 Nově také vznikl dětský divadelní soubor, který svými recitačními výstupy 
doprovází vernisáže a významné akce památníku a své divadelní dílo bude také 
reprezentovat na dětských divadelních přehlídkách.

Soutěže
 Pro žáky ve věku 10–19 let vyhlašuje každoročně Památník Lidice spolu 
s Vojenským historickým ústavem Praha a Filozofickou fakultou UK dětskou me-
zinárodní vědomostní internetovou soutěž „Lidice pro 21. století“, která reflektuje 
události 20. století související převážně s obdobím druhé světové války. Dále Pa-
mátník Lidice pořádá celorepublikovou soutěž pěveckých sborů „Světlo za Lidi-
ce“ a projekt „Oběti a hrdinové“ mapující osudy obyvatel v období druhé světové 
války, fotografickou soutěž „Memento Vitae“ zachycující stav či pocit z památné-
ho místa. Nově v Lidicích vzniká celostátní nesoutěžní divadelní přehlídka pro 
dětské soubory.
 Každý z těchto programů má v sobě zahrnuto velké množství metod a tech-
nik vzdělávání a každý by mohl být široce prezentován. Dovolte mi nyní věnovat 
pozornost programu, který nově vzniká v Lidicích, Ležácích a Letech. Program, 
který je zaměřen na osudy dětí za druhé světové války, nesoucí název „Den, kdy 
se mi změnil život“. 
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Téma výukového projektu, cíle
 Za téma vzdělávacího programu jsem zvolila Osudy dětí za druhé světové 
války. Záměrně jsem se zaměřila na příběhy dětí, neboť se domnívám, že vyvolají 
u účastníků projektu větší odezvu a více je osloví – jedná se o osudy vrstevníků. 
Mým přáním také bylo, aby se účastníci seznámili s osudy dětí různého původu 
a sociálních vrstev, protože jsem chtěla dětem poskytnout „širší paletu“ lidských 
osudů a demonstrovat tak dopady války na různé společenské skupiny. Z nej-
různějších historických a literárních zdrojů jsem vybrala osud lidické dívky dané 
na převýchovu, příběh dívky z Ležáků, chlapce z Letů, židovského chlapce z Pra-
hy, také syna německého antifašisty ze Sudet. Každé z těchto dětí mělo výjimeč-
ný a jedinečný osud, který však způsobil společný činitel – válka. Žáci pracují ve 
skupinách, každá skupina se stává rodinou jednoho z dětí a po celou dobu pro-
gramu ve své roli zůstává – od roku 1935 až do roku 1945. Společně zjišťují, jak 
dítě válku prožívalo, jak měnila osud dítěte, který den, byl dnem, co dítěti změnil 
život, jak válku prožila celá rodina a co bylo s osudy jednotlivců po válce.

 Cíle tohoto projektu v sobě integrují cíle z oblasti pedagogické, dramatic-
ké a oborové. Cíle pedagogické spatřuji převážně v oblasti osobnostní a sociální.  
Žáci by se měli zdokonalit v komunikaci, kooperaci, měli by rozvíjet sebepoznání 
a seberegulaci, empatii a vnímavost, schopnost řešení problémů. V oblasti dra-
matické se jedná o zvládnutí a osvojení jednoduchých technik (štronzo, různé 
typy živých obrazů). V oblasti dějepisné se pak jedná o tyto cíle: seznámení se 
s osudem Lidic, Ležáků, Letů, se životem v sudetském pohraničí a životem Židů.

 Proč zrovna formou dramatické výchovy?... (dramatické metody umožňují 
žákům pronikat k těm stránkám látky, které jsou slovně těžko popsatelné nebo 
dokonce jsou nesdělitelné (vztahy mezi lidmi a jejich zvraty, vývoj) nebo svou 
detailností přesahují možnosti učebnice a výkladu, a které proto do nich nebý-
vají zařazovány (např. popis každodenního života lidí v určitém historickém ob-
dobí).“ (Machková 2004: 201). Učivo dějepisu poskytuje dostatek nejrůznějších 
témat založených právě na mezilidských vztazích obsahujících dramatické kon-
flikty i situace. Metody dramatické výchovy pak umožňují zkoumat tato témata 
za přítomnosti osobního zážitku a prožitku a prostřednictvím zkoumání všedno-
denních situací pronikat mimo rámec tvořený osnovami. 

Kompetence k učení 
 Žák se nenásilnou a alternativní metodou učí a získává nové poznatky, po-
případě rozšiřuje již získané, a to z období druhé světové války a holocaustu.

Kompetence k řešení problémů
 Žák v projektu řeší problémy dětí, kterých se dotkla druhá světová válka. 
V rolové hře se seznámí s konkrétními problémy konkrétních postav v konkrét-
ních situacích.

Kompetence komunikativní 
 Kompetence vlastní dramatické výchově prochází samozřejmě celým 
projektem. Během něho dochází k práci ve skupinách, ve kterých žáci komuni-
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kují, vzájemně kooperují, dochází ale ke komunikaci i mezi jednotlivými skupi-
nami.

Kompetence sociální a personální
 V projektu jsou tyto kompetence naplněny formou kooperace uvnitř sku-
pin i v rámci celé třídy. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky nezkušené v oblasti 
dramatickovýchovné práce, myslím si, že realizace těchto kompetencí je velmi 
důležitá.

Kompetence občanská
 Díky tomu, že téma tohoto projektu vychází ze situací, kdy jsou porušo-
vána základní lidská práva a svobody občanů, dochází při realizaci k naplňování 
kompetence občanské. Projekt dále směřuje k prevenci nežádoucích společen-
ských jevů a projevů fašismu, rasismu apod. Žáci si uvědomují rozdílnost potřeb 
vzhledem k odlišným životním situacím – posuzují a přehodnocují hodnotový 
systém.

Průřezová témata
 V  prvé řadě naplňuje Osobnostní a sociální výchovu, neboť vede žáky 
k uvědomění si svého postoje k tématu 2. světové války a holocaustu, židovským 
občanům a také k uvědomění si svého vlastního postavení ve společnosti. Pro-
střednictvím příběhů postav se žáci učí vnímat svou sociální pozici a porozumět 
problémům mezilidských vztahů. Učí se kooperovat, vytvářet vztahy (konkrétní 
rodiny), řešit situace. 
 Oblast Výchova demokratického občana je v projektu naplňována tím, že 
si žáci uvědomují, jaké demokratické možnosti má dnešní občan a v jak odlišné 
situaci byli za druhé světové války lidé, kteří byli zbaveni lidských práv a svobod. 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je v projektu reali-
zována utvářením pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti. Žáci by 
měli na osudech dětí hlouběji pochopit příčiny a důsledky druhé světové války, 
které měly vliv na život lidí rozličných národností i sociálních pozic v různých mís-
tech ČR, a porozumět jim.

 Multikulturní výchova – prostřednictvím projektu by si měli žáci uvědomit 
důležitost příjímání druhých jedinců se stejnými právy. Dále pak rovnocennost 
kultur i přes jejich případnou náboženskou neslučitelnost.
 Environmentální výchova – žáci si uvědomí, v  jakých životních podmín-
kách žily děti za druhé světové války. 
 Mediální výchova - žáci se během projektu seznámí se současnými literár-
ními díly, která reagují na problematiku druhé světové války a holocaustu. Dále 
uslyší autentické nahrávky pamětníků, nahlédnou do jejich literárních textů, bu-
dou se zabývat jejich obrázky. Seznámí se s  autentickými dobovými plakáty a 
hudebními nahrávkami.

 Nyní se zaměřím na konkrétním osudu Lidické dívky – Marie Doležalové - 
Šupíkové program alespoň trochu představit. 
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Lidická dívka Marie Doležalová Šupíková
 Marie Doležalová se narodila 22. 8. 1932 v Lidicích. Otec jménem Josef Do-
ležal pracoval v kladenských železárnách a matka Alžběta pracovala v  jednom 
z  lidických hospodářství. Marie měla staršího bratra Josefa. Bydleli v  domě na 
kraji Lidic, ve kterém si osudného večera v červnu udělali štáb nacisté.
 Lidice byly obsazeny gestapem v noci na 9. června po jedenácté hodině 
večer. Rodiny byly vyhnány z domu - nestihly si zabalit potřebné věci ani jídlo, 
lidé měli pouze to, v čem byli oblečeni. Nebral se ohled na věk. Obyvatelé byli 
rozděleni na  děti (nesmělo jim být patnáct let), ženy (od šestnácti let) a muže 
(od patnácti let). Všichni muži byli odvedeni na Horákův statek a tam popraveni. 
Mariinu bratrovi bylo patnáct let a dva měsíce, takže byl také popraven. Ženy a 
děti odváželi nacisté do kladenského gymnázia, kde probíhalo další rozdělování. 
Lidice byly vyhlazeny a vymazány z mapy, ženy odvezeny do pracovních tábo-
rů, děti popraveny plynem a některé děti vybrány na převýchovu. Marie měla to 
štěstí, že byla mezi vybranými dětmi.
 Nejprve se Marie dostala do nacistického sběrného tábora v Lodži, poté 
prošla převýchovou v Poznani a Boizenburgu. V roce 1943 se dostala do rodiny 
Schillerových a dostala nové jméno Ingeborg Schiller. V lednu 1945 se evakuo-
vala před Rudou armádou z Polska do Německa. V roce 1946 ji adoptivní rodina 
nahlásila českým úřadům a Marie Doležalová se vrátila do Československa. Ná-
vrat byl však pro Marii velice smutný. Pouze několikrát se setkala se svou matkou, 
která po návratu z Ravensbrűcku onemocněla TBC a po čtyřech měsících zemřela 
– 9. 12.1946. Babička se již z  koncentračního tábora nevrátila. Marie žila u své 
tety, vzdělávala se na střední škole a absolvovala zdravotnickou nástavbu. Zalo-
žila rodinu a v roce 1955 se s ní odstěhovala do nově vystavěných Lidic, kde žije 
dodnes.
 Celému programu předchází část, kdy se skupina učí spolupracovat a for-
mou tematicky motivovaných her nenápadnou a nenásilnou formou uvádí pe-
dagog skupinu do tématu. V této úvodní části také hodně pracuji s asociací, díky 
které mám možnost prověřit, jak se žáci v dané tématice orientují. Po úvodní části 
následuje část programu vlastní.
 Jedna ze skupin tedy vstupuje do rolí členů rodiny Marie Doležalové (role 
otce, matky, babičky, bratra Josefa a Marie) a tvoří formou živého obrazu rodin-
nou fotografii z roku 1935, z období, kdy rodina žila bezstarostným životem. O 
každém členu rodiny se žáci dozvídají podrobnější informace, kde pracovali, 
čemu se věnovali, co měli rádi. Z tohoto roku také skupina rozehrává tři živé obra-
zy – například běžný život v Lidicích – školu, cvrnkání kuliček, hry party Horňáků, 
do které patřila Marie i se svým bratrem.
 Dále následuje časový posun do roku 1945, kdy se žákům dostávají dě-
jinné informace z tohoto roku. Žáci diskutují, jak měli tyto události vliv na kon-
krétní rodinu, jak situaci vnímalo dítě. Do siluety dítěte zakreslují pocity, které 
dítě mělo, na co mohlo myslet, co prožívalo, kolem siluety zapisují, co mohlo dítě 
slyšet kolem sebe.
 Následuje poslechová nahrávka dítěte ze dne, kdy se mu změnil život. V pří-
padě Marie je to den, kdy do domu vtrhlo gestapo, obsadilo jejich dům a rodina 
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byla rozdělena. Žáci diskutují a snaží se sepsat deníkový záznam dítěte po těchto 
zásadních událostech. Jak mohl příběh pokračovat. Vše navzájem prezentují.
 Další časový posun je do roku 1943 – kdy skupiny dostanou papírky s bo-
dovým záznamem, kde se dítě nachází a jak se osud shoduje s domněnkami sku-
piny. Tento osud mají sdělit ostatním opět formou živých obrazů.
 Následuje reflexe, ve které jsou hráči vyzváni k zamyšlení nad změnou ži-
vota a pocity dětí ve změněných podmínkách. Skupiny postupně utvoří živé ob-
razy stejné jako ve třetím kroku – sváteční rodinné foto. Učitel vždy sděluje, co se 
s rodinou během války stalo a jaký byl osud jejích členů. Pokud příslušník rodiny 
zahynul, je hráč vyzván, aby opustil fotografii a zařadil se mezi diváky. Informace 
o dítěti, jehož příběh jsme sledovali, sdělí učitel vždy jako poslední.
 Poté, co žáci poznali osudy všech čtyř postav, učitel rozdá každé skupině 
fotografii jiného hrdiny, než se kterým dosud pracovala. Úkolem pak je vytvořit 
zprávu o postavě na fotografii určenou vrstevníkům dnešní generace. Zprávu píší 
žáci sami za sebe, nejedná se o skupinovou práci, rozhodla jsem se pro tuto for-
mu reflexe metodou zprávy z důvodů potřeb rekapitulace aktivní formou a také 
z důvodu poskytnutí možnosti aktualizace prožitých příběhů. Také jsem chtěla 
docílit, aby se žáci nyní zaměřili na postavu, které se primárně nevěnovali v prů-
běhu projektu. Tato skutečnost jednak poslouží propojení osudů a ověří si, jestli 
žáci skutečně vnímali projekt jako celek a donutí žáky k zamyšlení se nad dnešní 
situací a jejich postavení. V závěru dochází k provokativní otázce, zda je možné, 
aby se mohly události, které děti z projektu zažily opakovat? Tento závěr vždy 
vyvolává velké diskuse.

 Skupina programu má také možnost setkat se osobně s Marií Doležalovou 
– Šupíkovou z Lidic, nebo Jarmilou Rulíkovou z Ležáků.

 Skupina si po zakončení projektu projde muzeem a pietním územím, kde 
může vidět fotografie rodinných příslušníku Marie, na DVD vzpomínky pamět-
níků, na pietním území se skupina zastaví přímo na místě, kde stál Mariin dům. 
Mým neustálým tvrzením a cílem působení v Památníku Lidice je připomínat his-
torii (a nejen Lidic) formou konkrétních příběhů, kdy si žák k osudu dítěte vytvoří 
emoční pouto, prožije si jeho příběh. Vše získané se mu poté propojí s návštěvou 
muzea a pietního území. Neprojde pouze muzejní expozicí, ale sám nahlédne a 
zažije osud vrstevníka, který za druhé světové války zažil den, který mu změnil 
život. 
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EKO-VZDELÁVACIE AKTIVITY 
V MÚZEU bez prírodovedného 
oddelenia 

Ladislav Petrovič
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch 
a Wetland – natural sciences

ÚVOD

 Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, napriek tomu, že nedisponuje prí-
rodovedným oddelením, sa aktívne zapája do prírodovednej a  ekologickej vý-
chovy mládeže i širokej verejnosti. Často v spolupráci s Wetland – natural sciences. 
Pre školy i verejnosť sú pripravené a pripravované prednášky s prezentáciami a 
od roku 2007 organizuje múzeum viac-menej pravidelne výstavy s prírodoved-
nou tematikou. Samozrejmosťou sú tvorivé dielne a súťažné hry organizované 
v rámci aktuálnych výstav.

PRÍRODOVEDNÉ PREDNÁŠKY

 Prvé prírodovedné prednášky v Múzeu J. Thaina sú spojené s prvými prí-
rodovednými výstavami. Cyklus Zložky životného prostredia odštartovala výstava 
Sine aqua non est vita. Pozostáva zo štyroch častí: Bez vody niet života (úloha vody 
v prírode), Srdečné pozdravy z atmosféry (ovzdušie ako zložka prostredia), Soil nad 
zlato (pôda a  jej funkcie), Ži a nechaj prežiť (biota a živá príroda). Každá z  týchto 
častí pozostáva zo šiestich samostatných prezentácií na rôznu tematiku v rámci 
danej zložky životného prostredia. Cyklus je určený hlavne pre stredné, prípadne 
vysoké školy. 

Obr. 1 Ponukové listy k jednotlivým častiam cyklu „Zložky životného prostredia“
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 V ďalších rokoch sa pripravuje blok zoo-ekologických prednášok Živočíchy 
sú večné. Ten bude pozostávať zo štyroch prezentácií: Paleoekológia živočíchov, 
Pleistocénna megafauna, Neolitická a  eneolitická domestifikácia a  Synantrópne 
a invázne druhy.
 Priebežne pripravujeme aj ďalšie prednášky a prezentácie v rámci tzv. Dní 
prírody. Sú to prednášky venované rôznym svetovým, medzinárodným či národ-
ným dňom, ktoré sú venované prírode (Deň Zme, Deň vody, Deň lesov atď.). Na 
Deň Zeme je pripravená prednáška spojená s  rôznymi interaktívnymi úlohami 
pod názvom Zem je živá planéta. Na Darwin Day (12. februára) pripravujeme inte-
raktívnu prednášku Dobrodružstvá lode Beagle. Okrem toho, že sa z nej študenti 
ale aj iní záujemcovia môžu dozvedieť o živote a diele Charlesa Darwina, budú sa 
môcť zúčastniť aj zaujímavých súťaží a aktívne sa zapojiť do prezentácie.
 Viac-menej regionálneho charakteru sú prednášky Život v  našich bioto-
poch, ktorá sa zaoberá hlavnými biotopmi Slovenska, CHVÚ Dolné Považie a NA-
TURA 2000, informujúca o sústave chránených vtáčích území, alebo Biodiverzita 
rieky Nitra, prezentujúca ekológiu rieky Nitra. Všetky tieto prezentácie sa dajú 
svojou dĺžkou i obsahom prispôsobiť rôznym vekovým skupinám od žiakov prvé-
ho stupňa po seniorov.

PRÍRODOVEDNÉ VÝSTAVY

 Nakoľko je Múzeum J. Thaina bez prírodovedného zbierkového fondu, sú 
nútení pracovníci organizovať prírodovedné výstavy v spolupráci s ďalšími múze-
ami a súkromnými organizáciami či osobami. Stálymi partnermi sú: Ponitrianske 
múzeum v Nitre, Podunajské múzeum v Komárne a Tríbečské múzeum v Topoľ-
čanoch, ale spolupracovali sme už s Východoslovenským múzeom v Košiciach, 
Hvezdárňou v Partizánskom a inými. Od roku 2007 bolo v múzeu realizovaných 
šesť výstav s rôznou prírodovednou, zväčša ekologickou tematikou.

Obr. 2 Interaktívna Slnečná sústava k výstave „Sústava hviezdy Sol“
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 V spomenutom roku 2007 začali tieto aktivity výstavou CHVÚ Dolné Pova-
žie – ekológia avifauny. Výstava predstavila verejnosti novovyhlásené chránené 
vtáčie územie Dolné Považie, biotopy európskeho významu na tomto území a 
celú sústavu NATURA 2000. Počas výstavy sa konali prednášky s touto tematikou 
a prehliadka bola spojená aj s premietaním filmu Chránené vtáčie územia z pro-
dukcie SOS/BirdLife Slovakia.
 Po ročnej pauze nasledovala v  roku 2009 výstava Sine aqua non est vita 
– Bez vody niet života, ktorá zároveň odštartovala hore uvedený prednáškový 
cyklus Zložky životného prostredia. Výstava predstavila funkcie vody v  prírode 
a vodné biotopy. Bola spojená s tvorivými dielňami, prednáškami, exkurziami do 
prírody a bol k nej vytvorený aj pracovný zošit s najrôznejšími úlohami pre všetky 
ročníky ZŠ na druhom stupni.
 Zo súkromnej zbierky geológa RNDr. Adriána Harničára bola v roku 2010 
realizovaná geologicko-cestovateľská výstava Severná Afrika očami geológa, kto-
rá bola nami doplnená paleoekologickou prednáškou a tvorivými dielňami, kde 
sa záujemcovia mohli oboznámiť nielen s prácou geológa či paleontológa, ale aj 
so vznikom skamenelín.

 Z troch panelových výstav zapožičaných Hvezdárňou v Partizánskom (Pla-
néty z orbity, Od Merkúru až po Saturn a Vesmírne observatóriá) a rôznych modelov 
pozostávala astronomická výstava Sústava hviezdy Sol, realizovaná v letných me-
siacoch 2012. 
 Na jeseň toho istého roku otvorilo múzeum prírodovedno-ekologickú 
výstavu Lesy Európy, 
spojenú s  prednáška-
mi o svetových lesoch, 
tvorivými dielňami, 
súťažami či exkurzia-
mi do prírody (pozri 
nižšie).
 Na túto výsta-
vu tematicky plynu-
le nadviazala v  roku 
2013 výstava V krajine 
tráv, ktorá verejnosti 
predstavila trávnaté 
biotopy sveta. Táto 
výstava bola spojená 
s  podobnými aktivi-
tami ako predchádza-
júca, o  ktorých bude 
pojednávať nasledu-
júca kapitola.

Obr. 3 Model podzemného mesta svišťov prériových na 
výstave „V krajine tráv“
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EKOVÝCHOVNÉ AKTIVITY

 V  rámci uvedených výstav bolo pripravených niekoľko tvorivých dielní 
a ekovýchovných aktivít, v ktorých však pokračujeme aj po ukončení danej vý-
stavy.  K výstavám Lesy Európy a V krajine tráv sme pripravili súťažné hry CSI:Forest 
a CSI:Grassland. Z nich uvediem jeden príklad: v  CSI:Forest majú „hráči“ vyriešiť 
niekoľko úloh súvisiacich s výstavou Lesy Európy, aby zistili „v akom lese sme ich 
nechali“. Prvou z úloh je priradiť ku konárom s listami a plodmi štyroch rôznych 
stromov ich kôru. Ďalšou je určiť stopy dvoch typických obyvateľov tohto lesa, 
ako aj na magnetickej tabuli zistiť v ktorých poschodiach lesa žijú niektoré miest-
ne živočíchy. V poslednej úlohe majú počúvať zvuky štyroch živočíchov. Ak ich 
správne určia, na konci úlohy zistia (z úlohy č. 1), aké stromy sú pre daný les typic-
ké. Po vyhodnotení všetkých zistených skutočností  si môžu vybrať jednu z troch 
obálok (Severský boreálny les, Mediteránny les a Les mierneho pásma). Ak si vyberú 
obálku so správnou odpoveďou (Severský boreálny les), získajú „Certifikát lesného 
vyšetrovateľa a zálesáka“. Na rovnakom princípe funguje aj hra CSI:Grassland, vy-
tvorená pôvodne k výstave V krajine tráv.

Obr. 4 Ukážka  jednej strany počítačového testu „Misia:Zem“

 K  prezentáciám z  cyklu Zložky životného prostredia, konkrétne k  sérii Ži 
a  nechaj prežiť (biota a  živá príroda) sme pripravili interaktívny počítačový test 
Misia:Zem. Je rozdelená na niekoľko častí (lesy, trávnaté oblasti, arídne oblasti, 



157

voda), pričom jeden obsahuje aj všetky typy biotopov spoločne (tento je samo-
zrejme o  čosi časovo náročnejší). Žiaci rozdelený do skupín si vyberajú jeden 
z  daných biotopov, napríklad tropický dažďový les. V  počítači potom zo sady 
stromov, krov, lian a sukulentov a bylín vyberajú rastliny, ktoré v tomto biotope 
žijú a o ktorých počuli na predchádzajúcej prednáške. Na konci zisťujú správnosť 
svojich odpovedí.
 Múzeum organizuje aj ďalšie aktivity podobného charakteru. Z  aktivít 
CSI:Forest a CSI:Grassland sme odvodili jednoduchú hádankovú hru Zvuky sveta, 
ktorá je rozdelená na zvuky lesov, zvuky stepí, zvuky púšte a zvuky oceánu. Žiaci 
v každej z nich majú na výber štyri odpovede zo štyroch zvukov, pričom sledujú 
jednoduché video s týmito zvukmi a obrázkami živočíchov. Tiež máme pre školy, 
seniorov či rôzne iné záujmové skupiny pripravené exkurzie do prírody, birdwat-
ching a pod. v spolupráci s Wetland – natural sciences a tiež rôzne prírodovedné 
„workshopy“ napr. počas  Noci múzeí a galérií, v rámci ktorých sa môžu záujem-
covia oboznámiť s rôznymi technikami výskumu prírody od odlievania stôp, cez 
tvorbu herbára až po rôzne preparačné techniky.
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LESNÁ PEDAGOGIKA 
V PODMIENKACH LESNÍCKEHO 
A DREVÁRSKEHO MÚZEA

Veronika Šebíková
Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen

 Lesnícke a drevárske múzeum predstavuje múzeum s jedinečnou špecia-
lizáciou v oblasti dokumentácie lesníctva a drevárstva s celoslovenskou pôsob-
nosťou. Dokumentácia týchto odborov začala už založením Lesníckeho múzea 
v Bratislave (súčasť Zemědělskéhomuzea, zal. r. 1927), pokračovala vo Zvolene v 
50. rokoch minulého storočia v Lesníckom a drevárskom múzeu, ktoré však bolo 
na takmer polstoročie presťahované do Antola. V tom čase vo Zvolene  pôsobilo 
aj Mestské múzeum s regionálnym zameraním založené v roku 1942. Spojením 
oboch zložiek – lesnícko-drevárskej a regionálnej v r. 1992 nadviazalo súčasné 
LDM na svoje predchádzajúce pôsobenie vo Zvolene i v Bratislave. Vývoj múzea 
do jeho dnešnej podoby sa zavŕšil r. 2008, odkedy je súčasťou štátneho podniku 
LESY Slovenskej republiky.

 Štátne LESYspravujú vyše 
930 000 hektárov zalesnenej pôdy, 
čo je viac ako 46% slovenských le-
sov a predstavujú tak najväčšieho 
obhospodarovateľa lesnej pôdy na 
Slovensku. Okrem zabezpečenia 
hospodárenia a  rozvoja lesov tak, 
aby plnili všetky verejnoprospešné 
funkcie, najmä po r. 20001 štátny 
podnik vyvíja aj aktivity, ktoré pri-
bližujú a objasňujúpodstatu práce 
lesníkov laickej verejnosti. LDM tak 
v rámci štátneho podniku predsta-
vuje dôležitú zložku, ktorá z veľkej 
časti dokáže zabezpečiť komunikáciu s verejnosťou a sprostredkovať jej potreb-
né informácie nielen o lese ako prírodnom prostredí, jeho faune a flóre, vzťahoch 
medzi jednotlivými zložkami lesného ekosystémuale aj o práci samotných hospo-
dárov, ktorí sa o les starajú - lesníkov.  Tejto problematike sa venuje minulý rok 
otvorená stála výstava Hlas lesa. Návštevníci v prvej časti výstavy nájdu formou 
diorámy podaný obraz zalesnenej plochy charakteristickej pre naše podmienky, 

1 MARUŠÁKOVÁ, Ľudmila, et al., 2010. Lesná pedagogika krížom cez Európu, s. 15.

1. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
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ale tiež systematicky usporiadané expo-
náty reprezentujúce základné druhy ži-
vočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich 
lesný ekosystém. Druhá časť predstavuje 
vývoj lesného hospodárstva od prvých 
cieľavedomých snáh o  usmernenie fun-
govania lesa až po súčasnosť. Jednotlivé 
časti lesníckej práce podáva v  časovom 
slede, tak ako rad-radom vystupovali na 
scénu dobového pokroku.

 O aktuálnom aveľmi pálčivom probléme, s ktorým lesníci bojujú, postupu-
júcom odumieraní monokultúrnych smrekových lesov, zas informuje stála výsta-
va Les v zrkadle vedy.

3. Pohľad na výstavu Les v zrkadle vedy

 Z praktického a empirického hľadiska priblíženia práce lesníka v teréne sa 
však ešte užitočnejšia ako klasická múzejná výstavná činnosť ukazujetzv. lesná 
pedagogika2. Čo to vlastne lesná pedagogika je? Pri jej charakterizovaní si môže-
me pomôcť poučkou: „Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je 
učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu 
života na príklade lesa3.“ Oficiálna definícia lesnej pedagogiky však na Slovensku 
ani v zahraničí neexistuje. Jej postavenie v systéme pedagogických vied je zlo-
žité, no v zásade môžeme povedať, že ideo mimoškolskú pedagogiku, ktorá sa 
čiastočne prelína s inými oblasťami ako napr. environmentálna výchova, výchova 
k trvalo udržateľnému rozvoju, zážitkové učenie či projektové učenie.
 Počiatky ideí lesnej pedagogiky siahajú do 60. rokov 20. storočia do USA 
a spájajú sa s potrebou návratu k prírode a lesu silno urbanizovanej a industriali-
zovanej spoločnosti. Za jejzakladateľa sa považuje Američan JosephCornell z Ka-
lifornie, ktorý spôsobil priam svetovú revolúciu v prírodnom vzdelávaní svojou 
knihou Sharing Nature with Children (Zdielanie prírody s  deťmi)4.Z  Ameriky sa 
v 90. rokoch aktivity lesnej pedagogiky postupne rozšírili do európskych krajín 

2 Viac informácií aj na www.lesnapedagogika.sk.
3 MARUŠÁKOVÁ, Ľudmila, 2010. Lesná pedagogika. Príručka pre lesných pedagógov, s. 7
4 U nás dostupná publikácia - CORNELL, Joseph, 2012. Objebujeme přírodu. Učení hrou a prožitkem. Portál. 
ISBN 9788026201458

2. Pohľad na výstavu Hlas lesa
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– Švajčiarska, Rakúska, Nemecka, 
kde je lesná pedagogika dodnes 
prepracovaná na najvyššej úrovni. 
No tzv. lesné školy – zariadeniavy-
bavené špecializovanými učebňa-
mi a  pomôckami zameranými na 
zmyslové vnímanie prírody vybu-
dované aj s  priľahlými priestormi 
či dokonca priamo v blízkosti les-
ných porastov, vznikajú aj v  Poľ-
sku, Česku či Maďarsku. Na Sloven-
sku sa s  lesnou pedagogikou ako 
cieľavedomou činnosťou stretáva-
me až od roku 2001.5

 Vykonávať ju u  nás môže 
len kvalifikovaný lesný pedagóg, 
ktorý musí spĺňať určité kritériá. 
Mal by byť zamestnancom lesníc-
kej inštitúcie a  mať ukončené as-
poň stredoškolské lesnícke vzde-
lanie. Ak spĺňa tieto podmienky, 
môže absolvovať špeciálny trénin-
gový program lesnej pedagogiky 
akreditovaný pod názvom „Lesná 
pedagogika“ Ministerstvom škol-
stva SR (v r. 2006) aj Ministerstvom 
pôdohospodárstva a  rozvoja vi-
dieka SR ( v r. 2008).

 Vzdelávanie lesných pedagógov však absolvovaním základného kurzu ne-
končí. Každoročne na jeseň Národné lesnícke centrum organizuje stretnutie les-
ných pedagógov, kde sa vzájomne informujú o svojich aktivitách a zážitkoch. Na 
tzv.  „Burze nápadov“ sa môžu podeliť o nové aktivity, hry, pracovné listy a pod. 
Okrem pravidelných stretnutí NLC pripravuje aj nadstavbové kurzy s rôznym za-
meraním.
 Lesnú pedagogiku môžemecharakterizovať ako environmentálne vzde-
lávanie zamerané na spoznávanie prírody založené na zmyslovom vnímaní do-
pĺňajúce vedomosti o  životnom prostredí, jeho ochrane a  trvalo udržateľnom 
rozvoji. Pre lesníkov v podstate predstavuje najjednoduchší spôsob, ako širokej 
verejnosti priblížiť prostredie lesa so všetkými jeho funkciami a spôsobmi jeho 
obhospodarovania. Cieľové skupiny nie sú v podstate nijako obmedzené, lesná 
pedagogika je určená a vhodná tak pre žiakov všetkých stupňov škôl ako aj pre 
dospelých a seniorov, osoby so špeciálnymi potrebami aj celé rodiny.

5 Podrobnejšie k histórii lesnej pedagogiky viď MARUŠÁKOVÁ et al., Lesná pedagogika krížom cez Európu, s. 
13-16.

4. O svedčenie o absolvovaní vzdelávacieho 
programu Lesná pedagogika
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 Zážitkové učenie pomocou najrôznejších hier a vzdelávacích aktivít odo-
hrávajúcich sa ideálne priamo v prírode umožňuje rozvíjať všetky zložky osob-
nosti človeka každého veku a plniť takhlavné ciele lesnej pedagogiky – budovať 
vzťah k  prírode a záujem o  les, sprostredkovať poznatky o  lese, priblížiť prácu 
lesníka,  úlohy lesného hospodárstva a možnosti trvalo udržateľného spôsobu 
hospodárenia v lesoch,  odovzdať tradície lesníctva ďalším generáciám a, v ne-
poslednom rade,pozvať na návštevu lesa. 
 Okrem vzdelávacích funkcií 
však lesná pedagogika plní aj socia-
lizačné a  environmentálne funkcie 
– rozvíja zmysel pre zodpovednosť 
za vlastné konanie ale aj za prírodu 
a  životné prostredie, čím upevňuje 
myslenie v  dlhodobejšom rámci.
Napomáha budovať sociálne vzťahy 
k iným, kladie dôraz na uvedomenie 
si vzájomného prepojenia ľudí me-
dzi sebou, ale aj na ich väzby k prí-
rode. Vzťah k prírode zas podnecuje 
k  šetrnému a  ekologickému kona-
niu v každodennom živote a vytvára 
v človeku pocit spoluzodpovednos-
ti za stav a  kvalitu životného pros-
tredia.6

 Lesná pedagogika je postavená na troch druhoch učenia – kognitívnom 
(rozvoj aktívneho vnímania, koncentrácie, predstavivosti, deduktívneho mysle-
nia, schopnosti diferenciácie a generalizácie), sociálno-afektívnom (rozvíja vzťa-
hy, vzájomnú kooperáciu, schopnosť riešiť problémy, komunikačné zručnosti, ar-
gumentáciu, rozvoj empatie, vnímavosti, úcty k živým tvorom a prírodným hod-

6 MARUŠÁKOVÁ, Lesná pedagogika. Príručka pre lesných pedagógov, s. 10-11.

7. Oblečme si kúsok lesa - aktivita v LDM 
v rámci Lesníckych dní

6. Tzv. sieťová hra vysvetlí, že v prírode sú 
všetky jej zložky prepojené a jedna bez

5. Stonožka učí deti aj dospelých spolupráci 
a vzájomnej koordinácii
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notám) a  psychomotorickom (rozvoj umeleckých, pohybových a  manuálnych 
zručností).
 Pomocou zážitkového vyučovania sa lesná pedagogika snaží pôsobiť na 
všetky zmysli a  zamestnať HLAVU – RUKY – SRDCE, teda odovzdať informácie, 
ktoré sa upevnia pomocou empirickej skúsenosti a napokon aktívne ovplyvnia 
postoje účastníka.
K najčastejším a najobľúbenejším aktivitám patria lesné vychádzky, kedy „vyučo-
vanie“ prebieha priamo v lese v sprievode lesného pedagóga – lesníka. Na spes-
trenie sa návštevy lesných pedagógov bežne využívajú v detských táboroch či 
školách v prírode.Nie je však nevyhnutné fixne sa viazať len na prostredie lesa 
– mnohoaktivít lesní pedagógovia organizujú priamo na školách – vedú rôzne 
krúžky, vzdelávacie semináre, súťaže s prírodovedným zameraním. Informačné 
podujatia pre najširšiu verejnosť sa usporadúvajú aj v regionálnom či celosloven-
skom meradle ako napríklad Deň stromu alebo Lesnícke dni.7

 Z vyššie uvedeného sa môže zdať, že praktické využitie lesnej pedagogiky 
v múzejných podmienkach je veľmi obmedzené a temer nepredstaviteľné. Opak 
je však pravdou. Napriek určitým obmedzeniam vyplývajúcim z väzby na kon-
krétne miesto -  interiér či prípadne záhradu múzea, aktivity lesnej pedagogiky sa 
dajú krásne prepojiť s už spomínanými stálymi výstavami LDM a práve vďaka nim 
je možné hlavne deťom lepšie a názornejšie vysvetliť napr. problematiku úhynu 
smrekových lesov či rôzne spôsoby obhospodarovania lesa.

 K sprievodným aktivitám v prípade výstavy Les v zrkadle vedy patrí napr. 
špecializovaný pracovný list, veľmi obľúbená výroba bzučiaceho lykožrúta, pre-
mietanie animovanej prezentácie o význame podsadieb pre detských návštev-
níkov alebo rovnakou témou zaoberajúcehosa dokumentárneho filmu o pralese 
Ošustpre študentov. Obľúbená je aj pohybová hra na lesného hospodára, pomo-
cou ktorej deti omnoho lepšie pochopia význam výberkového hospodárskeho 
spôsobu, dokonca si ho počas hry často aj samé odvodia.

7 Viac o Lesníckych dňoch pozri www.lesnickedni.sk.

8. Vypĺňanie pracovných listov aj výroba bzučiaceho lykožrúta v plnom prúde
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 Okrem stálych výstav, pri ktorých využívame lesnú pedagogiku najviac, 
múzeum disponuje aj špecializovanou učebňou – tvorivou dielňou. Záujem je aj 
o prednášky odborných pracovníkov na rôzne témy (napr. Včela je lesný živočích 
určená pre deti ZŠ alebo prednáška o lavínach, ktorá zaujme skôr staršiu mládež). 
Aktivity lesnej pedagogiky pravidelne využívame aj počas Noci múzeí.
 Ešte lepšie podmienky by sme pre lesnú pedagogiku v LDM chceli vytvoriť 
po rekonštrukcii múzejnej záhrady, kdeby mala vzniknúť ďalšia – tentoraz exte-
riérová – lesnícka výstava. Tento projektvšak z veľkej časti závisí na eurofondoch, 
a jeho realizácia jezatiaľv štádiu príprav.

 Lesná pedagogika je špeci-
fickou formou environmentálneho 
vzdelávania využívaného v  Les-
níckom a  drevárskom múzeu, no 
v  spolupráci s  lesným pedagógom 
je možné ju využívať pri akejkoľvek 
expozícii zameranej na prírodu. Aj 
v  interiéri výstavných miestností 
nám všetkým totiž dokáže pripome-
núť, že i v dnešnom pretechnizova-
nom svete človek stále zostáva len 
súčasťou prírody, ku ktorej návrat 
je práve s  technicko-industrializač-
ným pokrokom preňho čím ďalej, 
tým dôležitejší. 

9. Noc múzeí a mini výstava nočných živočí-
chov spolu s pracovným listom
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MESTO AKO MÚZEUM
Komunitný vzdelávací projekt

Jaroslav Hanko
Slovenské národné múzeum 
– Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň

ANOTÁCIA
 Príspevok predstavuje systémový vzdelávací projekt zameraný na doku-
mentovanie histórie mesta Modrý Kameň. Do tohto historického výskumu zapá-
ja takmer celú miestnu komunitu, čím nadväzuje aj na jeden z hlavných cieľov 
definovaných v internom strategickom dokumente.

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

 Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad 
Modrý Kameň je špecifické múzeum so špecializáciou na bábkové divadlo a hračky. 
Zároveň však pôsobí aj v oblasti regionálnej histórie. Vďaka tejto kombinácii sa stá-
va miestom s obrovským potenciálom využitia pre účely múzejného vzdelávania.
 V roku 2012 bol spracovaný strategický dokument, ktorý analyzuje vývoj 
inštitúcie v oblasti múzejnej pedagogiky od roku 2005. Všíma si doterajšie úspe-
chy, míľniky, či dosiahnuté výsledky. Nevyhýba sa však ani kritickému zhodno-
teniu niektorých faktorov, ktoré zasahovali do vývoja múzejnej pedagogiky. Na 
základe zistených skutočností sa snaží o strategickú víziu na najbližších päť ro-
kov. Kľúčovou oblasťou, ktorej sa dokument venuje, je rozvoj spolupráce múzea 
na komunitnej úrovni s miestnymi inštitúciami, občianskymi združeniami, ale aj 
niektorými jednotlivcami v meste. Výsledkom strategického dokumentu v tejto 
oblasti bolo navrhnutie komunitného projektu Mesto ako múzeum.

SOCIÁLNA SITUÁCIA V MESTE MODRÝ KAMEŇ

 Mesto má veľký historický a kultúrny potenciál, ktorý však nie je dostatoč-
ne využitý. Podhradská obec sa už v 17. storočí stala mestom, ktoré bolo do roku 
1960 sídlom okresu. Existencia hradu mu zabezpečovala veľký význam a bohatú 
históriu.
 Od zrušenia štatútu okresného mesta do súčasnosti však v Modrom Kame-
ni citeľne klesala úroveň života. Mesto, rovnako ako región, v ktorom sa nachá-
dza, sa potýka s vysokou nezamestnanosťou, starnutím obyvateľstva, odchodom 
mladých ľudí za prácou do vzdialenejších miest, klesaním hodnoty nehnuteľností, 
imigráciou sociálne slabých rodín z iných častí republiky a s tým súvisiacimi raso-
vými antipatiami. Slabá kúpyschopnosť obyvateľstva spôsobuje klesajúcu úroveň 
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občianskej vybavenosti, najmä v oblasti obchodu a služieb. Neriešenie súčasnej 
situácie by mohlo mať negatívny dopad na identitu miestnych obyvateľov.

SPOLUPRÁCA S MIESTNYMI ŠKOLAMI

 V Modrom Kameni sa nachá-
dza Základná škola s materskou 
školou, ktorú navštevuje cca 140 
detí v deviatich ročníkoch. S tou-
to školou múzeum spolupracuje 
pomerne často, napríklad pri vý-
stavách, bábkovom krúžku alebo 
pri testovaní nových vzdelávacích 
programov.
 Vo Veľkom Krtíši sídli Gym-
názium A. H. Škultétyho, s ktorým 
má múzeum rovnako nadviazanú 
spoluprácu, napríklad pri záchrane 
historického cintorína v Modrom 
Kameni, propagácii regiónu na 
krajskej súťaži, vytvorenie turistického sprievodcu mestom a pod. Gymnázium 
navštevuje 353 žiakov.

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI

 V Modrom Kameni sa nachádza viacero inštitúcií, ktoré s múzeom spolu-
pracujú. Občianske združenie Hradčan je zoskupenie založené výlučne na pod-
poru činnosti múzea. Zameriava sa na získavanie financií z rôznych grantov, me-
chanizmu 2 % z daní, verejných zbierok, podporuje vydávanie publikácií, posky-
tuje pomoc pri propagácii podujatí a je autorom viacerých verejnoprospešných 
projektov. S Mestským úradom v Modrom Kameni je spolupráca intenzívna, 
najmä čo sa týka technickej pomoci pri podujatiach múzea, poskytnutí zaria-
dení a majetku mesta, aktivačných pracovníkov a pod. Obyvateľom Modrého 
Kameňa sa múzeum sna-
ží celoročne pripravovať 
podujatia rôzneho charak-
teru, pričom dôraz sa kla-
die aj na priblíženie histórie 
mesta. Viacero projektov 
múzea sa venovalo záchra-
ne historických pamiatok 
v meste. Obyvateľov Mod-
rého Kameňa a ich priazeň 
múzeum považuje za jeden 
zo svojich primárnych cie-
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ľov. Modrokamenský spisovateľ a historik PhDr. Ján Fekete sa dlhé roky venuje 
dejinám Modrého Kameňa a svoje výskumy prezentuje v publikáciách, ale aj v 
miestnych periodikách. Spolupráca s ním je pre múzeum veľmi žiadúca, najmä 
pre jeho poznatky a cenné zbierky. Rímsko-katolícka farnosť v Modrom Ka-
meni je pre múzeum tiež cenným partnerom, najmä pre jeho archívne fondy a 
historické zbierky, ktoré z veľkej časti súvisia s históriou hradu a jeho dlhoročných 
majiteľov, šľachtického rodu Balašovcov. Klub dôchodcov a Klub zdravotne 
postihnutých sú kluby združujúce prevažne seniorov a tí sú pre múzeum nes-
mierne zaujímaví ako pamätníci.  V blízkom okresnom meste sídli Štátny archív 
– pobočka vo Veľkom Krtíši, ktorý je pre prácu múzea taktiež veľmi dôležitým 
partnerom.

MESTO AKO MÚZEUM

 Z uvedenej východiskovej situácie vznikla potreba realizácie systémového 
vzdelávacieho projektu zameraného na históriu mesta a jeho obyvateľov. Autor-
mi projektu sú PhDr. Jaroslav Hanko a  Mgr. Katarína Hanková Jančeková, jeho 
nositeľom je Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hra-
čiek hrad Modrý Kameň. Projekt spočíva v premene mesta Modrý Kameň na „mú-
zeum“. Bádateľmi po vlastnej histórii budú žiaci 2. stupňa Základnej školy, ktorí 
budú hľadať artefakty, pamiatky a zbierať historické pramene. Z nazbieraných 
materiálov budú dedukovať vlastné závery. Najviac prameňov budú žiaci hľadať 
vo vlastnej rodine, u svojich rodičov či prarodičov, alebo osamelých starších oby-
vateľov mesta. Prehĺbi sa tak medzigeneračný dialóg a seniori sa zapoja do verej-
ného a aktívneho života v meste.
Pomáhať im bude realizačný tím, 
v  ktorom budú zástupcovia miest-
nych inštitúcií, najmä múzea, kniž-
nice či archívu, ale tiež modroka-
menskí študenti Gymnázia A. H. 
Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Títo 
študenti tvoria ďalšiu hlavnú cieľo-
vú skupinu, nakoľko budú dobro-
voľnícky pomáhať pri technickom 
a organizačnom zabezpečení, pri 
propagácii projektu a pod. Zúčast-
ňujú sa stretnutí so žiakmi, aj s klu-
bom seniorov. Získané informácie 
od žiakov kriticky hodnotia a sumarizujú. Spolu tvoria konečné výstupy projektu. 

Projekt sleduje tieto hlavné ciele:
 • prehlbovanie vzťahu žiakov Základnej školy v Modrom Kameni k histórii 
vlastného mesta formou aktívneho bádania,
 • rozvíjanie dobrovoľníctva medzi mladými Modrokamenčanmi, študujúci-
mi na stredných a vysokých školách v iných mestách na Slovensku,
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 • prebudenie vedomia Modrokamenčanov o ich identite k svojmu mestu,
 • prehĺbenie medzigeneračnej a medzikultúrnej spolupráce občanov mesta,
 • vytvorenie turistického chodníka pamätnými miestami Modrého Kameňa, 
 • priblíženie práce múzea verejnosti.

ETAPY REALIZÁCIE PROJEKTU

A) Prípravná fáza projektu
spočíva v oslovení  participátorov na projekte a predbežný prieskum ich fondov. 
Ďalej sa jedná o zostavenie realizačného tímu, ktorý bude mať na starosti hlavnú 
časť aktivít a organizácie projektu. Budú tiež vypracované pracovné formuláre a 
pomocné metodické listy pre žiakov a táto fáza zahŕňa aj počiatočnú propagáciu 
projektu. Prípravná fáza potrvá 2 mesiace.

B) Realizačná fáza I. 
je venovaná samotnému výskumu žiakov druhého stupňa ZŠ, pátrajúcich po his-
tórii Modrého Kameňa. Nosnou témou, ktorej sa budú žiaci venovať, je obdo-
bie, ktoré pamätníci naozaj zažili (teda cca od prvej tretiny 20. storočia). Žia-
ci pracujú v piatich mesačných cykloch, ktoré budú tematicky venované rôznym 
historickým prameňom informácií (fotografie, písomné pramene, trojrozmerné 
predmety dokladujúce históriu a  kultúru mesta, ústne zaznamenaná história). 
Každý cyklus pozostáva z úvodnej prezentácie, na ktorej sa žiaci zoznámia s kon-
krétnymi prameňmi informácií a ktorá ich motivuje k ich vyhľadávaniu. Žiaci tieto 
pramene získavajú medzi staršími obyvateľmi mesta a v spolupráci s realizačným 
tímom ich spracúvajú a dedukujú ďalšie poznatky. Realizačný tím ďalej vyhodno-
cuje nazbieraný materiál a výsledky prezentuje žiakom a širšej verejnosti.

Všetky cykly sú primárne postavené na metóde orálnej histórie. Niektoré sú ďalej 
doplnené o objektové učenie a kritické myslenie. Každý cyklus bude trvať 1 a pol 
mesiaca, spolu teda táto fáza potrvá 7,5 mesiaca.

„ZACHYTENÉ OKAMIHY“

 V prvom bádateľskom cykle sa žiaci zúčastnia prezentácie o význame a vý-
povednej hodnote fotografie. Na príklade historických fotografií a súčasnej po-
doby zachyteného miesta sa dozvedia o premene času a priestoru. Predstaví sa 
im rozbor fotografie, ich výpovedná hodnota, či to, čo zachytávajú, ešte existuje 
alebo už nie, či sa to zmenilo, prečo a ako sa to zmenilo a pod. Naučia sa, ako sa z 
historických fotografií číta, či už ide o ich datovanie, alebo vyvodenie ďalších zá-
verov. V závere prezentácie dostanú za úlohu do dvoch týždňov získať od svojich 
starých rodičov alebo iných rodinných príslušníkov minimálne jednu historickú 
fotografiu, pohľadnicu či kresbu Modrého Kameňa alebo jeho obyvateľov. Na pri-
ložený formulár budú potom zaznamenávať jej výpovednú hodnotu s ďalšími 
dôležitými informáciami o  fotografii a  zachytenej skutočnosti. Zozbierané ma-
teriály odprezentujú pred svojou triedou. Realizačný projektový tím zozbierané 
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fotografie a informácie vyhodnotí. V prípade, že niektoré fotografie poskytnú in-
formácie zaujímavé pre bádanie iných žiakov, projektový tím bude ďalej pracovať 
s konkrétnymi žiakmi individuálne.

„TAJOMNÉ SPOVEDE“

 Druhý cyklus sa venuje 
osobným písomným spomien-
kam, či už ide o denníky, zá-
pisníky, odkazy, kroniky, či inú 
osobnú korešpondenciu. Reali-
začný tím pri prezentácii pred-
staví ďalšie z historických pra-
meňov. Na príklade svetozná-
meho Denníka Anny Frankovej, 
rodinnej kroniky Balašovcov 
(majiteľov Modrokamenského 
hradu) alebo iných známych 
denníkov či korešpondencie, predstavia, ako možno z týchto prameňov čerpať 
poznatky o histórii, ako sa datujú a ako s nimi pracovať. Táto prezentácia má pô-
sobiť motivačne pre vzbudenie záujmu o historické bádanie. Žiaci majú za úlohu 
získať niektorý z takýchto prameňov od svojich rodinných príslušníkov, získať čo 
najviac doplňujúcich informácií a opäť dedukovať a vyvodzovať vlastné závery 
súvisiace s históriou mesta. Zozbierané materiály žiaci predstavia spolužiakom, 
realizačný tím ich opäť vyhodnocuje a s najzaujímavejšími materiálmi ďalej pra-
cuje.

„PRÍBEH MÔJHO DOMU“

 Tretí cyklus bude zameraný na jednotlivé domy, v ktorých žiaci žijú, ale aj 
na ostatné budovy a stavby v Modrom Kameni. Na úvodnej prezentácii bude de-
ťom predstavený pamiatkový výskum, história budov a ich pôvodné využívanie, 
rovnako ako vplyv domov a budov na kolorit mesta. Žiaci sa naučia, ako sa dá 
zisťovať datovanie budov, ich prestavby alebo o čom hovorí napríklad zdobe-
nie okeníc a zárubní, či iných architektonických prvkov stavieb. Naučia sa o čom 
vypovedá príbeh domu, čo výnimočné sa v ňom udialo, vyrábalo či predávalo, 
čo stálo na jeho mieste predtým a podobne. Ich úlohou bude zaznamenať na 
pripravený formulár informácie o dome, v ktorom žijú a zachytiť tak jeho príbeh. 
Opäť žiaci pracujú na dedukcii ďalších záverov.

„NEVIDITEĽNÁ MINULOSŤ“

 Štvrtý cyklus pojednáva o ústne zaznamenanej histórii a o možnostiach 
jej zachytenia. Žiaci sa zoznámia so spôsobmi, akými pátrame po osobných spo-
mienkach pamätníkov, ako vedieme rozhovory a zapisujeme si nové poznatky. 
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Ich úlohou bude získať výpovede svojich rodinných príslušníkov o ich spomien-
kach na čriepky mestskej histórie. Téma tohto cyklu však nie je limitovaná na 
všeobecné udalosti napríklad politické či spoločenské zmeny. Rovnako pod-
netnými môžu byť osobné spomienky na individuálne zážitky obyvateľov mesta, 
viažúce sa napríklad na detské hry, mládežnícke trávenie voľného času, či rodin-
né udalosti.

„TO PRAVÉ MODROKAMENSKÉ MIESTO“

 Posledný cyklus sa bude od predchádzajúcich líšiť. Žiaci na základe získa-
ných materiálov (fotografie, zápisky, domy, orálna história) dedukujú vlastné zá-
very. Po konzultáciách so svojimi rodinnými príslušníkmi potom navrhujú miesta 
v Modrom Kameni, ktoré si zaslúžia byť na pamätnej mape. Môže pritom ísť o 
hmotné pamiatky, budovy, stavby, či prírodné výtvory, ale rovnako aj nehmotné 
pamiatky, ako napríklad spomienky na určité udalosti, ktoré sa tu udiali apod. Je-
diným kritériom výberu bude vlastné rozhodnutie žiakov, ktoré miesto považujú 
za najvzácnejšie, najcharakteristickejšie alebo miesto s najzaujímavejším príbe-
hom.

C) Realizačná fáza II. - výstupy
 Žiaci, ktorí doteraz v projekte prejavili najväčší záujem o historické báda-
nie, dostanú možnosť zapojiť sa do druhej fázy, v ktorej bude realizačný tím (aj 
so stredoškolskými študentmi) spracovávať získané poznatky. Realizačný tím sa 
bude stretávať na hrade Modrý Kameň. Zozbierané materiály budú ďalej skúma-
né, študenti budú zdroje overovať cez ďalšie historické pramene v archíve a de-
pozitároch múzea.

 Realizačný tím bude pracovať aj na výstupoch projektu. Dôležitou prácou 
realizačného tímu bude príprava informačného systému k „pamätnej expozí-
cii Modrého Kameňa“, ktorá sa bude následne realizovať za pomoci Mestského 
úradu. Pamätné miesta nebudú špeciálne označené. Informácie o konkrétnom 
mieste sa návštevník dočíta v tlačenom sprievodcovi, ktorý bude k dispozícii na 
Mestskom úrade, v múzeu a u ďalších poskytovateľov služieb. Lektorský výklad si 
môže tiež vypočuť v audiosprievodcovi, ktorého si stiahne zo stránky projektu a 
nahrá do svojho mobilného telefónu, mp3 prehrávača a pod.

 V kompetencii realizačného tímu bude aj obsahové naplnenie webstrán-
ky k projektu. Na stránke bude okrem predstavenia projektu a jeho partnerov 
najmä virtuálna prehliadka „pamätnej expozície“ s možnosťou pozrieť si jednotli-
vé miesta, prečítať o nich informácie, pozrieť doplnkové fotografie, vypočuť si au-
diosprievodcu. Výhodou tohto typu výstupu je prakticky neobmedzený priestor 
na informácie ku konkrétnym miestam, možnosť priebežného dopĺňania pamät-
ných miest, možnosť „navštívenia expozície“ z pohodlia domova aj zo vzdiale-
ných miest, čo môžu využiť aj Modrokamenčania žijúci v zahraničí.
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 Bude vytvorená pamätná publikácia k projektu, kde bude predstavený 
celý priebeh projektu od zámeru po realizáciu. Publikácia predstaví formy práce a 
aktivity, ktoré boli v rámci projektu realizované. V knihe vznikne priestor na ďalšie 
informácie a zaujímavosti, ktoré sa nedostanú do iných výstupov projektu.
Výsledky výskumu, rovnako ako celý pracovný materiál získaný a vytvorený po-
čas projektu bude uschovaný v archívnom fonde múzea pre potreby budúceho 
bádania.
Táto fáza bude trvať cca 2,5 mesiaca.

D) Prezentačná fáza výstupov projektu
 Ukončenie projektu bude prebiehať v slávnostnej sieni na hrade Modrý 
Kameň, kde budú predstavené jednotlivé výstupy projektu (expozícia, webstrán-
ka, publikácia o projekte). V záverečnej fáze bude projekt medializovaný cez mas-
médiá (televízia, tlačené periodiká, internet).

Rozpočet projektu
Kancelársky materiál       260 €
Pohonné hmoty       100 €
Publikácia o projekte (grafika, tlač)     1500 €
Webstránka o projekte (webhosting, webdesign)   850 €
Turistický sprievodca pamätnými miestami (grafika, tlač)  1100 €
SPOLU         3810 € 

Projekt „Mesto ako mú-
zeum“ odráža zistenia, 
ktoré boli pomeno-
vané v  analytickom 
a  strategickom doku-
mente. Zameriava sa 
na riešenie problémov 
v  súvislosti so sociál-
nou situáciou v meste, 
ako aj na potenciál, 
ktorý skrýva doterajšia 
spolupráca viacerých 
miestnych inštitúcií. 
Modrý Kameň je naj-
menším mestom na Slovensku a tak dopady činnosti múzea na Úseku pre styk 
s verejnosťou resp. múzejnej pedagogiky sú kľúčové pre ambíciu múzea pôsobiť 
na komunitnej úrovni.
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JESEŇ V MÚZEU

Ľubica Majerová
NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica

 Múzeum plní predovšetkým úlohy v zmysle zákona, ale môže zohrávať dô-
ležitú spoločenskú úlohu pre skupiny ľudí s rovnakým vekom, záujmami alebo 
inými spojovacími prvkami a vytvoriť priestor pre stretávanie sa všetkých veko-
vých kategórií. Realizovanie vzdelávacích aktivít pre komunity je zaujímavé nie-
len výsledkom, ale už svojím samotným priebehom (Brabcová 2003, 407). NBS 
– Múzeum mincí a medailí vytvorilo komunitný projekt pre seniorov na zákla-
de poznania, že táto skupina ľudí aktívne navštevuje slovenské mestá, ale i  iné 
európske krajiny, aby spoznávala, učila sa nové veci, či už v  oblasti vedomostí 
alebo zručností. Svoje vlastné mesto však až tak dobre nepozná. Preto bol v ob-
lasti práce s návštevníkmi v múzeu vytýčený cieľ postupne pozvať seniorov do 
všetkých expozícií, predstaviť ich, odovzdať vedomosti, ale zároveň získať od 
nich cenné informície a osobné skúsenosti, zapojiť ich do tvorivých aktivít. Ke-
ďže podujatia pre seniorov  boli plánované na  október – mesiac úcty k starším, 
dostali všeobecný názov Jeseň v múzeu. Každé z piatich opakovaní malo potom 
tematické pomenovanie. Pri príprave a  realizácii boli využité nástroje marke-
tingového mixu štyroch P – product, place, price a  promotion (Johnová 2008, 
16). Múzejná pedagogika podporuje kreativitu návštevníkov a spoločenské ak-
tivity, ktoré predstavujú vhodné prostredie pre sociálne učenie, preto si môže 
dovoliť pracovať so všetkými vekovými kategóriami (Jagošová a  kol. 2010, str. 
87).  Seniorom bol teda produkt, ktorým sú  expozície múzea, predstavený s vy-
užitím rôznych metód múzejnej pedagogiky. Miesto expozícií je nemenné, a tak 
ťažšie dostupný priestor areálu Mestského hradu bol seniorom, v  spolupráci 
s  Mestom Kremnica, sprístupnený bezodplatnou dopravou miestnym autobu-
som z centra mesta, čo ocenili najmä tí, ktorí majú sťaženú chôdzu po schodoch a 
do strmého terénu. Cena vstupného do NBS – Múzea mincí a medailí je znížená 
všetkým seniorom o  polovicu bežnej sumy, ale pri príležitosti podujatia Jeseň 
v  múzeu bola poskytnutá ešte výraznejšia zľava. Propagácia sa zabezpečovala  
osobnou komunikáciou s lídrami spoločenských skupín, prostredníctvom  infor-
mačných plagátikov, mestského rozhlasu, pozvánkou v Kremnických novinách 
a smerovala k členom Klubu dôchodcov v Kremnici, Klubu dôchodcov v Hornej 
Vsi, Aktívnym seniorom v Kremnici a širokej verejnosti.

JESEŇ V MÚZEU I

Program: Zo života mešťanov
Priestor: Meštiansky dom, dlhodobá výstava Cesty zberateľstva v umení 15. – 18. 
storočia
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Popis programu:
 Mnohí z účastníkov boli po prvýkrát v meštianskom dome, okolo ktoré-
ho celé roky chodili, ale nikdy do neho nevstúpili, takže lektorka ich po privítaní 
v prvej výstavnej miestnosti oboznámila s využívaním priestoru ako súčasti mú-
zea, poinformovala o zámere výstavy a získaných oceneniach. V druhej výstavnej 
miestnosti sa seniori usadili a počúvali o histórii a význame jednotlivých umelec-
kých diel,  postupne pridávali svoje poznatky, spomienky a vedomosti. Lektorka 
svoje rozprávanie dopĺňala čítaním z aktuálnej knižnej novinky Kremnica mesto 
príbehov, ktorej autorom je zamestnanec múzea Daniel Haas Kianička. K dispo-
zícii mala niekoľko zbierkových predmetov z fondu regionálnej histórie, ktoré si 
prítomní  postupne prezerali a formou objektového učenia identifikovali podľa 
tvaru, materiálu a podobne, k čomu mohli slúžiť. Po tomto náučno-zábavnom 
rozptýlení si prehliadli ďalšie výstavné miestnosti doplnené o sprievodné slovo 
a v poslednej z nich, s podnázvom Súkromná zbožnosť,   počúvali nahrávku Sta-
roslovenský Otče náš od Jána Levoslava Bellu. Následne sa všetci vrátili do druhej 
výstavnej miestnosti, kde buď navzájom diskutovali alebo tvorivo pracovali. Do-
stali k dispozícii z papiera vystrihnutých anjelov, ktorých si mali vymaľovať a po-
užiť potom napríklad ako záložku, alebo vytvoriť vlastný erb. (Fotografia 01)

JESEŇ V MÚZEU II

Program: Stretnutie generácií
Priestor: expozícia Líce a rub peňazí
Popis programu:
 V múzeu sa stretli žiaci prvých ročníkov Základnej školy na Angyalovej ulici 
v Kremnici, ktorí už počas návštevy materských škôl navštívili niekoľkokrát mú-
zeum v rámci tvorivých dielní, študenti kremnického gymnázia, ktorí v predchá-
dzajúcom školskom roku absolvovali dlhodobý projekt Reťazové sprevádzanie, 
zamestnanci múzea a seniori. V niekoľkých prípadoch sa tak stretli starí rodičia so 
svojimi vnúčatami. Všetkých privítala lektorka a keďže jeseň je v znamení dozrie-
vajúceho ovocia, každý z prítomných ochutnal jabĺčka. Potom vysvetlila význam 
každej generácie, ktorá sa v múzeu nachádzala. Najmladší, prváčikovia, všetkým 
zarecitovali básne o jeseni a odišli do tvorivej dielne zhotoviť seniorom darčeky. 
Študenti gymnázia  sprevádzali seniorov jednotlivými miestnosťami a poscho-
diami múzea reťazovým spôsobom. Stredná generácia, ktorú predstavovali za-
mestnanci múzea, bola nápomocná  žiakom v tvorivej dielni a pripravovala ďal-
šie aktivity. Po prehliadke dejín mesta, dejín baníctva a hutníctva prešli seniori 
do priestorov bývalej lekárne, ktorá v súčasnosti slúži ako zasadacia miestnosť 
múzea. Každý z nich si lekáreň pamätal a kurátorka fondu regionálnej histórie 
predstavila niekoľko zbierkových predmetov z pôvodného inventára lekárne. Prí-
tomným v lekárni zamestnanci múzea namiešali nápoj zdravia a spoločne si pri-
pili. Seniori dostali pracovné listy, perá a lepidlá, s ktorými mali pracovať. Všetci 
sa dobre bavili pri ich vypĺňaní a plnení zadaných úloh. Mnohí reagovali slovami, 
že od školských čias takýmto spôsobom nepracovali. Na pracovných listoch bol 
priestor, kde mali vpísať ceny tovarov a služieb, ktoré si pamätali z mladosti, čo 
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neskôr môžu využiť aj odborní zamestnanci múzea.  Po dokončení práce prišli za 
nimi prváčikovia a  odovzdali im  jesenné pozdravy zhotovené v  tvorivej dielni.  
Návšteva múzea pokračovala prehliadkou dejín peňazí, ktorú opäť viedli študen-
ti gymnázia. Kým prišli na piate poschodie expozície, zmenil sa čas z jesene na 
zimu. V chodbe pred dejinami medailí totiž rozvoniavali vianočné oblátky,  ktoré 
tam piekla ďalšia zamestnankyňa múzea. Všetci ich ochutnali. Každý dostal via-
nočnú pohľadnicu a pozvanie na Vianočný koncert. (Fotografie 02 – 12)

JESEŇ V MÚZEU III

Program: Spomienky na hrad 
Priestor: Mestský hrad
Popis programu:
 Program začal v  Kostole sv. Kataríny, kde lektorka porozprávala o  histó-
rii hradu, o všetkých jeho objektoch, rekonštrukciách, výzdobe kostola, pričom 
pozornosť upriamovala na rôzne detaily, ktoré pri návšteve kostola počas boho-
služby síce vidia, ale ich význam nevnímajú. Ďalej im zamestnanec múzea, ktorý 
je zároveň organistom, predstavil organ slovom a aj  ukážkami rôznych žánrov 
hudby od cirkevnej, vážnej, populárnej až po ľudovú pieseň. Seniori sa presunuli 
do priestorov Severnej veže, kde sa lektorka spýtala, či niekto z nich bol vo veži 
v čase, keď slúžila na bývanie. Zo všetkých prítomných to bola  jedna pani, kto-
rej brat mal manželku z rodiny žijúcej istú dobu v priestoroch veže. Prítomným 
porozprávala, ako bola veža zariadená a aké spomienky sa jej o tento priestor 
viažu. Lektorka pokračovala vo svojom výklade o histórii veže, jej súčasnej expo-
zícii a následne navštívili ďalšie objekty v areáli hradu. Potom nasledoval výstup 
na vyhliadkovú vežu. Seniori, ktorí si na naň netrúfli, prešli do priestorov bývalej 
radnice. Keď sa tam všetci stretli, lektorka im rozdala kalendár na ďalší rok s vy-
značenými podujatiami pripravovanými v múzeu, doplnený o fotografie hradu a 
krátke texty o ňom. Počas malého občerstvenia vyzvala prítomných, aby sa po-
delili o svoje spomienky na hrad z obdobia než bol z dôvodu narušenia statiky 
veže a následnej rekonštrukcie v rozpätí rokov 1975 – 1992 zatvorený. Medzi prí-
tomnými bol manželský pár, ktorý tam ako posledný uzatváral manželstvo. Vyno-
rilo sa množstvo ďalších spomienok na roky detstva strávené hrami v priestoroch 
areálu hradu. Keďže sa podujatie konalo v týždni, v ktorom sa pripomína sviatok 
Všetkých svätých i  Pamiatka zosnulých a účastníci sa nachádzali v priestore, kde 
ich obklopovali sochy svätcov, lektorka pripomenula vznik a význam tohto sviat-
ku. (Fotografie 13 – 14)

JESEŇ V MÚZEU IV

Program: Pod betlehemskou hviezdou
Priestor: Galéria múzea
Popis programu:
 Podujatie bolo zámerne zorganizované až v mesiaci december, kedy bola 
v galérii inštalovaná netypická výstava s vianočnou témou. Výstava predstavo-
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vala betlehemy, vianočné ozdoby, pohľadnice a  umelecko-remeselné výrobky 
nielen z fondu múzea, ale na základe výzvy v Kremnických novinách zapožičané  
aj od obyvateľov Kremnice a okolia. Na výzvu zareagovali prevažne seniori, a tak 
niektorí prítomní účastníci programu boli zároveň aj vystavovatelia. Program za-
čal scénickým zobrazením živého Betlehema, ktorý pripravila lektorka so žiakmi 
historického krúžku pri Základnej škole Pavla Križku v  Kremnici. Seniorom bol 
predstavený priestor galérie, história tzv. zelenej izby, ktorá je jej súčasťou a sa-
motná výstava. Jeden z vystavených betlehemov patril prítomnej seniorke, ktorá 
porozprávala o jeho vzniku a pridala rodinné spomienky viažuce sa k nemu. Po 
malom občerstvení, ochutnávke vianočných oblátok pečených priamo v galérii 
a príjemných chvíľach v rozhovoroch sa seniori pustili do práce v tvorivej dielni. 
Za pomoci zamestnancov múzea sa naučili techniku plstenia vlny mokrým spô-
sobom a zhotovovali vianočné dekorácie. Vzhľadom k malému priestoru  bolo 
podujatie zopakované dvakrát. Pri druhom stretnutí boli prítomní  klienti Do-
mova dôchodcov a sociálnych služieb v Kremnici, ktorí vystavovali svoje ručne 
tvorené ozdoby a remeselné výrobky a učili účastníkov programu  pliesť košíky 
z papierových šúľkov. A tak starší seniori učili mladších seniorov, z čoho mali všet-
ci veľkú radosť. (Fotografie 15 – 19)

JESEŇ V MÚZEU V

Program: Pani Kossuchová podáva čaj
Priestor: Meštiansky dom, dlhodobá výstava Pôvab kameninových záhrad
Popis programu:
 Piata Jeseň v múzeu sa konala opäť v Meštianskom dome, kde bola me-
dzičasom nainštalovaná nová dlhodobá výstava s názvom Pôvab kameninových 
záhrad, predstavujúca výrobky kremnickej továrne na kameninu. Lektorka ob-
lečená v secesnom kostýme, privítala seniorov v postave majiteľky továrne pani 
Kossuchovej, porozprávala im zaujímavé rodinné historky a zároveň predstavila 
dejiny továrne. Ďalej pokračovala prehliadka prvých dvoch výstavných miest-
ností. V priestore s vystavenými výrobkami s ľudovými motívmi boli pripravené 
bylinkové čaje, ktoré seniori ochutnávali. Spomínali, ktoré výrobky si pamätajú 
z detstva, alebo ich dokonca ešte vlastnia. Odborná zamestnankyňa múzea ich 
požiadala, aby svoje predmety zapožičali na fotografovanie k  doplneniu pra-
covného katalógu. Nasledovala prehliadka secesnej kameninovej záhrady, roz-
právanie o  kultúre stolovania, podávania jedla a  prítomní sa naučili poskladať 
servítku na uloženie príboru. Potom sa záujemcovia o tvorivú aktivitu usadili v 
ateliéri a vymaľovali pripravené motívy používané na kremnickej kamenine, kto-
ré preniesli na hrnček, prípadne vytvárali vlastné vzory. Program bol vzhľadom 
k veľkému záujmu seniorov a malým výstavným priestorom realizovaný dvakrát. 
(Fotografie 20 – 21)

 Podujatia Jeseň v múzeu sa konali v období rokov 2009 až 2013. Stretli sa s veľ-
mi dobrým ohlasom u seniorov, čo deklarovali  článkami v Kremnických novinách 
a v občasníku Hornej Vsi Čertovinky. Seniori ocenili nielen nové poznatky z histó-
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rie, ale aj tvorivé aktivity a to, že boli osobne zainteresovaní do diania každého 
programu. Zároveň prijali pozvania aj na iné podujatia konané v múzeu, ako napr. 
Noc múzeí, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Letné noci múz, Piknik v múzeu, 
koncerty, na ktoré privádzali ďalších svojich známych alebo členov rodiny. Jeseň 
v múzeu posilnilo nielen komunitu seniorov, ale aj malú komunitu zamestnan-
cov múzea, pretože na jednotlivých programoch participovalo so sprievodcami 
i množstvo odborných zamestnancov.
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FOTOGALÉRIA

1. NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, 
autori Ľubica Majerová, Erika Grniaková

2. Zo života mešťanov – prvé stretnutie

3. Stretnutie generácií – vľavo prváci 
Základnej školy, vpravo študenti Gymnázia, 
uprostred seniori

4. Reťazové sprevádzanie

5. Reťazové sprevádzanie 6. Reťazové sprevádzanie
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7. Deti v tvorivej dielni 8. Deťmi zhotovené darčeky pre seniorov

9. Deťmi zhotovené darčeky pre seniorov 10. Seniori v tvorivej dielni

11. Seniori v tvorivej dielni 12. Vypracované pracovné listy
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13. Spomienky na hrad – seniori v areáli hradu

14. Špeciálny kalendár podujatí pre seniorov 15. Pod betlehemskou hviezdou – seniori 
v galérii, živý betlehem

17. Seniori v tvorivej dielni – plstenie16. Seniori v tvorivej dielni – plstenie
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21. Seniori v tvorivej 
dielni – maľovanie 

hrnčekov

18. Seniori učia seniorov pliesť košíky 19. Koledník so svojim betlehemom z detstva

20. Pani Kossuchová podáva čaj – seniori si prezerajú kameninové záhrady
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OSTRAVSKÁ ZÁKOUTÍ 
Projekt pro komunitu

Andrea Węglarzyová
Ostravské muzeum, občasnké sdružení Za starou Ostravu

 Komunitní projekt interpretace místního dědictví Ostravská zákoutí vzešel 
z iniciativy občanského sdružení Za starou Ostravu a společně s partnery byl rea-
lizován v roce 2005.

Občanské sdružení Za starou Ostravu

 Občanské sdružení Za starou Ostravu vzniklo v roce 2002 v Ostravě. Jeho 
cílem je ochrana památek v Ostravě, sledování proměn města, vyjadřování se ke 
stavu stávajících objektů či formám novostaveb a v případě ohrožení památek či 
dokonce specifické tváře města a jeho okolí činit vše pro jejich záchranu. K aktivi-
tám sdružení patří realizace výstav, happeningů, uměleckých workshopů, veřej-
ných debat a dalších programů, které mají upozornit odbornou a zejména laickou 
veřejnost na jedinečné objekty dosud památkově nechráněné. Tímto způsobem 
se sdružení snaží příspět ke kultivaci vztahu člověka k jeho životnímu prostředí a 
podporovat veřejný zájem o krajinu. Od roku 2011 je činnost sdružení přerušena.

Východiska v roce 2004

 Významným impulsem k rozhodnutí uskutečnit projekt Ostravská zákoutí 
bylo slabé povědomí místních obyvatel o historii, významu a kvalitách průmys-
lových objektů z hlediska ochrany kulturního dědictví. Na jedné straně ostravští 
obyvatelé negativně pociťovali cílené protěžování průmyslového charakteru re-
gionu v minulých letech, na straně druhé aktuálně klesající ekonomickou a so-
ciální úroveň jako důsledek útlumu těžby černého uhlí a těžkého průmyslu na 
Ostravsku od počátku 90.  let 20. století. Město vstoupilo do nové etapy svého 
života a hledalo vizi do budoucna.
 Nedostatek informací o způsobech a potřebě památkové péče industriál-
ních objektů a absence dialogu mezi odborníky, zástupci samosprávy, majiteli 
jednotlivých objektů, budoucími investory a veřejností byly hlavními nedostatky 
aktuální situace, kterou si sdružení kladlo za cíl změnit či alespoň změnu iniciovat.

Cesta ke změně

 Projekt, který měl ke změně vnímání průmyslového dědictví přispět, mu-
sel oslovit hlavně děti, rodiny, mladé lidi a být zaměřen na historické, kultur-
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něspolečenské a přírodní památky a jevy a nikoli jen např. na architekturu dolů 
či továren.

 V době, kdy se rodila idea projektu a hledaly se cesty „jak na to“, vyhlásila 
Nadace Partnerství dotační program „Prostranství a komunita“. Metoda interpre-
tace místního dědictví programu a záměry Ostravských zákoutí do sebe velmi 
dobře zapadly. Díky dotaci Nadace Partnerství a odborným konzultacím se poda-
řilo projekt úspěšně zrealizovat.

 Metoda interpretace místního dědictví, jak je charakterizována v Příručce 
pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí:
 „Interpretace místního dědictví přispívá k  hlubšímu poznávání místa, ve 
kterém lidé žijí, čímž pomáhá posilovat komunitu. Je hlavním předpokladem še-
trných forem cestovního ruchu založených na poznávání a odhlaování místních 
půvabů, který bývají často nepovšimnuty. Metoda spočívá v tom, že místní aktivní 
skupina „interpretů“ identifikuje místní historické, kulturní a přírodní zajímavosti. 
Neobejde se bez kontaktu s místními rodáky, pamětníky a institucí. Za asistence 
odborného kozultanta zvolí nejvhodnější formy interpretaci shromážděných dat, 
zaměřené na místní obyvatele i návštěvníky území.“
(Interpretace místního dědictví. Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních 
zajímavostí. Nadace Partnerství a ZO ČSOP Veronika. 2004. ISBN 80-239-2068-5, 
www.nadacepartnerstvi.cz, partnerstvi@nap.cz)

O PROJEKTU 

Cíle projektu 

• Probudit a posílit ve vědomí dětí a mládeže pocit identity s místem, kde žijí a 
pozitivně působit na rozvoj jejich zdravého sebevědomí, že žijí právě zde
• Zprostředkovat poznání o ne příliš frekventovaných, nepopulárních či jinak 
opomíjených  a zapomenutých přírodních a průmyslových lokalitách a archi-
tektonických objektech Ostravy a umožnit veřejnosti vlastní zkušenost „dotyku“ 
s konkrétním místem, historií a jejich reflexi
• Zdůraznit potřebu ochrany kulturního dědictví a životního prostředí
Upozornit na specifika ostravského průmyslového regionu a jeho historický vliv 
na vývoj místní společnosti a kultury
• Prezentovat kulturní a přírodní dědictví Ostravy a narušit tím stále převažující 
stereotypní názor o „černé“ Ostravě

Cílové skupiny

• Školní mládež II. stupně ZŠ
• Rodiče s dětmi
• Učitelé a pedagogové volného času
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Aktivity a výstupy

• exkurze pro pedagogy
• víkendové akce pro rodiče s dětmi
• navázání spolupráce s  parnery projektu, propojení veřejné, neziskové sféry a 
vzdělání
• publikace pro děti a mládež

Identifi kace partnerů

 Bylo osloveno 26 subjektů, z toho čtyři jednotlivci a aktivně se zapojilo 12 
organizací a osob.
• představitelé veřejné správy (Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská 
Ostrava, Městský  obvod Vítkovice), 
• Vzdělávací instituce (Ostravská univerzita),
• Paměťové instituce, galerie, muzea (Archiv města Ostravy, Ostravské muzeum, 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Hornické muzeum Landek OKD – název 
platný v r. 2005),
• neziskové organizace (Nadace Landek, Klub přátel Hornického muzea OKD – 
název platný v r. 2005) 
• zainteresovaní jednotlivci 

Setkání pracovní skupiny

 Na pravidelných setkáních se počet členů pracovní skupiny pohyboval 
mezi 8-11 účastníky. Schůzky se uskutečnily sedmkrát v průběhu šesti měsíců. 
Úkolem pracovní skupiny byl výběr lokalit (přírodní, kulturní, architektonické a 
průmyslové památky) z prostoru Ostrava-město, zpracování časového harmono-
gramu, obsahu a organizace vycházek do terénu s tištěným průvodcem a způsob 
propagace akcí „vycházky“ s ohledem na cílové skupiny, vč. distribuce publikace.

 Užší realizační tým (3 osoby) připravoval a zpracovával dokumentaci loka-
lit (zhotovení fotodokumentace, zajištění architektonických plánů, historických 
snímků, tiskových zpráv týkající se jednotlivých objektů či událostí s nimi spja-
tých apod.), vytvořil textovou část publikace a podklady připravil ke grafickému 
zpracování a následně k tisku. 

Průvodce „OSTRAVSKÁ ZÁKOUTÍ“

Tištěný průvodce je:
• informátorem o místě, obsahuje historické poznámky, obrazovou dokumentaci, 
odkazy na další zdroje informací a návodný dopis „uživateli“, co si s průvodcem 
počít (zejména, jedná-li se o rodiny s dětmi).
• přehledem historických, technických údajů, obrazové a fotografické dokumen-
tace, literárních ukázek vztahujících se k Ostravě a rodákům,
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• pracovním sešitem, s nímž návštěvník prochází jednotlivé objekty a využívá jej 
jako zápisníku z cesty.

 Průvodce podněcuje k přímému „doteku“ místa (emocionálnímu a smys-
lovému) skrze úkoly, které má účastník na konkrétním místě splnit, může je pak 
dále rozvíjet doma nebo ve škole, konfrontovat s kamarády, rodiči, vytvářet si své 
vlastní kresby, fotky, psát příběhy, poznámky, rozvíjet svou fantazii.

 Úkoly jsou koncipovány tak, aby podporovaly a rozvíjely osobní vztah k 
místu a vybízely k jeho opakované návštěvě. Informace a nabízené činnosti v pu-
blikaci lze využít rovněž jako doplněk školní výuky.

PŘÍBĚH MĚSTA: Ostrava – místo proměn/Ostrava 
– tavící kotel

 Ostravská zákoutí měla představit město z více úhlů pohledu a provést ná-
vštěvníka pomyslným ostravským příběhem. Byly proto záměrně vybrány kultur-
ní, historické a společenské oblasti, které stály (a stále stojí) mimo hlavní veřejný 
zájem a lokality, které představovaly pro veřejnost již nepotřebné elementy hy-
zdící městské a krajinné prostředí, nákladné na údržbu, příliš všední, neznámé, 
přežité, bez nároku na pozornost.

1) Landek (Ostrava-Petřkovice)
 Vrch nad soutokem Odry a Ostravice, Národní přírodní památka, lokalita 
osídlení lovců mamutů, nález sošky Petřkovické (též Landecké) Venuše, uhelné 
povrchové sloje, jantarová stezka, místo opředené legendami, komplex důlních 
budov šachty Anselm, dnes Landek Park – hornické muzeum, naučná stezka, do-
chované bývalé havířské stezky.

2) Halda Ema (Slezská Ostrava)
 V roce 1763 objev uhlí nedaleko současné haldy, druhý nejvyšší bod Ostra-
vy (okolo 315 m n.m.), otevřené panorama Ostravska, Karvinska s dohledem na 
Beskydy a Jeseníky. V současné době termicky aktivní halda s charakteristickou 
flórou a klimatickými podmínkami. Uměle vytvořený geomorfologický útvar jako 
výsledek průmyslové činnosti.

 3) Důl Michal (Ostrava-Michálkovice)
V současné době Národní kulturní památka, sídlo odborného pracoviště Národ-
ního památkového ústavu v Praze, muzejní expozice tzv. posledního pracovní-
ho dne, ukázka průmyslové architektury černouhleného dolu z  přelomu 19. a 
20. století se zachovaným strojním zařízením, prohlídková trasa sleduje důlní 
technologický postup, v prostorách dolu probíhají dočasné výstavy současného 
umění, umělecká sympozia, odborné semináře.

4) Vítkovice (Ostrava-Vítkovice)
 Dnes městská část velké Ostravy, dříve samostatná obec, centrum s kom-
pletní občanskou vybaveností Vítkovic je dochováno v téměř původní podobě 
z konce 19. století s  typickým režným zdivem, které mu dodává jednotný cha-
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rakter, dokumentace všedního života dělníků-hutníků s důrazem na tzv. štítovou 
kolonii, další dělnické kolonie jsou v současné době postupně rekonstruovány.

5) Národnostní menšiny
 Přítomnost polské, německé, židovské a italské menšiny dokumentují je-
jich národní domy z  přelomu 19. a 20. století (existující i neexistující), sakrální 
architektura, odkazy v literatuře, charakteristická nářečí, zvyky, tradice.

AKCE PRO PEDAGOGY A VEŘEJNOST 

Seminář a exkurze pro pedagogy 20. 9. 2005
 Pro pedagogy ostravských základních škol byla připravema exkurze po 
zvolených lokalitách s odborným výkladem k jednotlivým stanovištím. Celoden-
ní seminář zpestřila přeprava v historickém autobusu „RTO“. Seminář absolvovalo 
18 pedagogů. Zúčastnili se jak ti, kteří jsou s Ostravou citově spjatí a  exkurzi obo-
hatili o své zkušenosti s činnou průmyslovou érou, tak ti, kteří navštívili ona místa 
poprvé.

Vycházky pro veřejnost: 24. 9. a 1. 10. 2005
 Pro veřejnost se konaly dvě celodenní sobotní akce od 10 do 17 hodin. Na 
vybraných lokalitách – zákoutích čekaly na návštěvníky lektorky s publikacemi 
Ostravská zákoutí a informovaly o tom, jak publikaci na tom kterém místě co nej-
lépe využít.

 Lokality navštívilo 282 účastníků, obdrželi 138 publikací. Nejčastěji přichá-
zeli rodiče a prarodiče s dětmi. Mezi účastníky se nezřídka objevili také jen do-
spělí, kteří o Ostravu mají zájem, zavítali dokonce mimoostravští hosté, progra-
mu se ale zúčastnili spíše náhodně, do Ostravy je zlákal jiný cíl.

PROJEKT V ČÍSLECH

Projekt podpořila Nadace Partnerství (99700,- Kč) a Městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz (20000,- Kč).
Bylo vytištěno 500 kusů průvodců. 
Akcí se zúčastnilo 300 osob.
Na projektu pracovalo 8 členů občanského sdružení Za starou Ostravu, 12 členů 
pracovní skupiny a 14 dobrovolníků.
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LUNGO DROM. 
Teoretické východiská a náčrt 
praxe realizácie edukačných 
programov Múzea kultúry 
Rómov na Slovensku

Adriana Daneková
Slovenského národného múzea - múzeí v Martine, 
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

 Múzeum kultúry Rómov na Slovensku (ďalej MkRnS), ako súčasť Slovenské-
ho národného múzea - múzeí v Martine, patrí k ďalším tzv.  minoritným múzeám 
u nás. Ich poslaním je výskum, dokumentácia a prezentácia kultúrno historické-
ho dedičstva jednotlivých etnických menšín kontinuálne žijúcich na Slovensku. 
Jednou z významných a účinných foriem približovania bohatej histórie a kultúry 
minorít je práve kultúrno - výchovná a edukačná činnosť takto špecializovaných 
múzejných inštitúcií. Je potrebné venovať jej patričnú pozornosť a rozvíjať ju, 
vzhľadom na potenciál sprostredkovať poznanie tohto druhu na garantovanej 
odbornej úrovni, s možnosťou využitia autentických dokladov v podobe artefak-
tov rôzneho druhu.
 Stála expozícia MkRnS bola sprístupnená v roku 2009. Poskytuje celistvý 
obraz o  najvýznamnejších historických medzníkoch a jednotlivých  aspektoch 
tradičnej kultúry skupín Rómov na našom území. Textová a obrazová časť sú 
tematicky doplnené zbierkovými predmetmi. Pri jej ideovej príprave sa antici-
povalo s  postupnou výstavbou a  expozičným využitím vybraných tradičných 
foriem obydlí jednotlivých skupín Rómov. Vhodne doplnia vybrané tematické 
okruhy v súlade s koncepčným ponímaním expozícií in situ múzeí v prírode (v 
rámci súvislého pohľadu na vytváranie a historický vývoj sídelného prostredia, 
obydlia a spôsobu bývania, života rodiny, tradičné zamestnania, remeslá a vý-
robné postupy, materiály, nástroje obyvateľstva Slovenska). Tematicky zamerané 
krátkodobé výstavy sa konajú v budove SNM - múzeí v Martine a vo výstavných 
priestoroch Múzea slovenskej dediny v Martine.
 Na pôde múzea je klasickou prezentačnou formou zvyčajne prehliad-
ka stálych expozícií či krátkodobých výstav v sprievode lektora. Čoraz častejšie 
sa uplatňujú aj špecializované podoby cielene koncipovaných návštevníckych 
programov podľa kategórie a záujmu návštevníkov, obohatené o komplexnejšie 
informácie, vrátane aktivizovaných foriem prezentácie. Využívajú prirodzený zá-
ujem návštevníka zažiť prezentované múzejné zbierky v ich funkčných súvislos-
tiach, poznať genézu ich vzniku, spôsob ich používania, môcť sa podeliť na pro-



190

cese ich tvorby, vzniku, resp. používania, zažiť osobnú skúsenosť s artefaktom, 
resp. javom, byť ich spoluúčastníkom. Prvým krokom k tomu je zapojiť všetky 
prirodzené receptory do spoznávania. (Kiripolská, 1993, s. 113) Formy, metódy sú 
ovplyvnené faktormi ako vek, charakter a početnosť cieľovej skupiny návštevní-
kov, ich záujmy a požiadavky, časové, priestorové možnosti atď.
 Aktivizované formy prezentácie sa najčastejšie uplatňujú vo vzťahu k vý-
chovno - vzdelávacím inštitúciám, najmä školám. V súčasnosti sú aj pre nás ak-
tuálnou cieľovou skupinou, čo sa týka prípravy komplexného návštevníckeho 
programu v oblasti edukácie. Sme s nimi prirodzene v najintenzívnejšom kontak-
te a tradične sú považované za dôležitého spolupracovníka pri predávaní tradícií 
a poznania ďalším generáciám. Vzťah medzi múzeom a školou nepriamo vyplýva 
aj z definície múzea prijatej Medzinárodnou radou múzeí (ICOM), v ktorej sa uvá-
dza: „Múzeum je stála, nezisková inštitúcia v službách spoločnosti a jej rozvoja, 
ktorá získava, uchováva, skúma, sprostredkúva a vystavuje materiálne doklady 
človeka a jeho prostredia za účelom štúdia, vzdelávania a potešenia“. Múzeum je 
teda partnerom školy a v súčasnosti je možné prepojenie o to intenzívnejšie, že 
školy a vzdelávacie inštitúcie sa vzhľadom na charakter doby čoraz menej inten-
zívne vnímajú ako výlučný zdroj informácií. (Janoštínová, 2004, s. 19)
 Múzeum je unikátnym mimoškolským edukačným prostredím s výrazný-
mi atribútmi jedinečnosti, bezprostrednosti, konkrétnosti. Významným spôso-
bom môže napomôcť facilitácii procesov učenia. Poskytuje pritom možnosti pre 
učenie formálne, neformálne aj informálne vzdelávanie. Realizácia výchovno – 
vzdelávacích aktivít v takomto prostredí pritom ponúka deťom a mladým ľuďom 
nové prístupy k obsahom vzdelávania. Môžu kreatívnym a aktívnym spôsobom 
nadobúdať nové vedomosti, rozvíjať osobné a sociálne kompetencie. Prihliada 
sa pritom na posun vo vnímaní učiva nie ako získavanej, ale konštruovanej zna-
losti v duchu konštruktivistického prístupu.
 MkRnS je navštevované predovšetkým žiakmi základných, stredných škôl 
(materskými školami zriedka). Často pritom ide o žiakov a študentov so špeci-
fickými vzdelávacími potrebami.  Múzejnoedukačnú podporu je tiež potrebné 
intenzívne zameriavať na sociálne znevýhodnené skupiny detí a dospelých. Jed-
notlivé ponúkané aktivity teda musia zodpovedať veku, predpokladanej sústave 
vedomostí a zručností, psychologickým, osobnostným predpokladom a sociál-
nemu zázemiu. Pracujeme pritom so skupinami pozostávajúcimi z jedinečných 
bytostí s rôznorodou identitou, i etnickou. Významným znakom identity je pri-
tom jej emocionálny charakter. (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/
podkapitoly/b01obecnatemata/05.pdf) Keďže vzťahy majoritného obyvateľstva 
a rómskej minority na Slovensku sú charakterizované istými špecifikami (na tom-
to mieste sa nebudeme venovať historickým či sociálnym determinantom týchto 
javov), vyžaduje to citlivý prístup. V prípade Rómov je markantný dlhodobý so-
ciálny dištanc majoritného obyvateľstva (napríklad ako sa uvádza vo výskumnej 
správe Nadácie otvorenej spoločnosti dlhodobo viac ako 80 % populácie uvádza, 
že by nechceli Róma za suseda - http://www.cvek.sk/uploaded/files/vyskumna_
sprava.pdf, zaujímavý je aj fakt, že približne rovnaké percento opýtaných uvádza, 
že by si za suseda neprialo mať skinheda alebo neonacistu) Kultúrna diverzita je 
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všeobecne Slovákmi vnímaná pozitívne, ale len v prípade, keď sa kultúrne odliš-
né skupiny prispôsobia kultúre a zvykom majority a ich požiadavky nebudú sme-
rovať k posilňovaniu vlastnej kultúry a  kultúrnej identity. (http://www.cvek.sk/
uploaded/files/vyskumna_sprava.pdf ) U rómskej populácie, hlavne najmladšej 
generácie, ako by sa prejavovala strata záujmu o poznanie vlastných tradícií, čo 
reflektujú aj samotní pedagógovia. Anna Klimeková vo svojom príspevku z me-
dzinárodnej konferencie Výchova, vzdělání a kultura ve vztahu k národnostním 
menšinám uvádza, že len 6% učiteľov hodnotilo vzťah rómskych detí k vlastným 
etnickým tradíciám ako jednoznačne kladný, 36 % respondentov zastávalo ná-
zor, že vzťah rómskych žiakov k vlastným tradíciám je skôr pozitívny ako negatív-
ny. 24 % opýtaných učiteľov sa však nazdáva, že rómske deti charakterizuje viac 
alebo menej negatívny vzťah k svojim etnickým tradíciám. A vzťah majoritných 
detí k rómskych tradíciám z pohľadu učiteľov? Ako pozitívny, resp. skôr pozitívny 
ako negatívny hodnotí tento vzťah len 26 % učiteľov. 38 % sa domnieva, že vzťah 
detí majoritného obyvateľstva k rómskym tradíciám možno charakterizovať ako 
viac alebo menej negatívny. A pomerne veľká časť respondentov priznáva, že po-
zná tradície rómskeho etnika len veľmi málo (30%) alebo vôbec nepozná etnické 
tradície svojich žiakov (10%) (Klimeková, 2003, s. 268) Práve tu veľmi explicitne 
vystupuje do popredia jedno z dôležitých poslaní MkRnS. Významnými aspektmi 
pôsobenia múzeí je totiž ich osvetová a výchovná činnosť a ich kultúrny a sociál-
ny vplyv. (Gregorová, Anna: Múzeá a múzejníctvo, s. 116, 166, Matica slovenská, 
Martin, 1984) Stojíme teda pred neľahkou úlohou na jednej strane poskytova-
nia objektívneho poznania dejín a kultúry jednotlivých skupín Rómov (nejde o 
jednoliatu, homogénnu, ale na základe rôznych kritérií diferencovanú skupinu), 
odstraňovania rôznych negatívnych, faktami nepodložených stereotypných po-
hľadov majority na Rómov a na druhej strane pred úlohou budovania a podpory 
pozitívneho sebaobrazu a emancipácie príslušníkov rómskej minority prostred-
níctvom prehlbovania poznania vlastnej histórie a kultúry.
 Stála expozícia múzea je návštevníkom sprístupňovaná najčastejšie v sprie-
vode lektora. Ide o skupinové prehliadky so sprievodným slovom - teda  o pasív-
nejšie prijímanie informácií. Táto forma je skôr preferovaná skupinami dospelých 
s určitou mierou schopnosti dlhodobejšieho sústredenia sa a motiváciou navští-
viť stále expozície múzea či výstavy. Skupinám školskej  mládeže sa však snažíme 
ponúkať skôr aktivizované programy a to nielen v náväznosti na stálu expozíciu, 
ale aj putovné výstavy Príbeh detí vetra a Galéria rómskych osobností. Niektoré 
aktivity sa realizovali mimo priestoru múzea – hlavne na školách. Tematicky boli 
zamerané na vybrané udalosti z histórie rómskeho etnika, aspekty tradičnej kul-
túry, život a dielo významných rómskych osobností. Cieľom bolo zvyčajne osvo-
jiť si vybrané fakty, reálie. Žiaci najčastejšie využívali pracovné listy, pracovali v 
menších skupinách, s následnou diskusiou a ukotvením získaných informácií. Pri 
niektorých aktivitách sme využili metódu zážitkového učenia, realizované boli 
najmä formou tvorivých dielní. Našou snahou je však pripraviť komplexnú sústa-
vu výchovno - vzdelávacích aktivít pre deti a mládež, s podrobne vypracovanými 
okruhmi tém, zámermi, formami, metodikou práce, evalváciou, ktoré by boli po-
núkané rôznym výchovno - vzdelávacím, múzejným či komunitným inštitúciám. 
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Radi by sme aplikovali i metódy objektového učenia, orálnej histórie a metódy 
komunitného učenia.
 Snaha priblížiť špecifiká kultúry a života Rómov a prispieť k skvalitneniu 
vzťahov majority a rómskej minority môže byť v spolupráci s výchovno - vzde-
lávacími inštitúciami realizovaná v rámci multikultúrnej, alebo interkultúrnej 
výchovy. K týmto pojmom sa viaže viacero druhov pohľadu a definícií. Vo naj-
všeobecnejšej rovine by sme mohli povedať, že multikultúrna výchova v širokom 
pojatí je zameraná na rôzne aspekty súžitia a spolupráce ľudí rôznej príslušnos-
ti rasovej, národnej, etnickej, kultúrnej, sociálnej, skupinovej apod. a jej cieľom 
je pripraviť ľudí na život v kultúrne heterogénnej spoločnosti (Hladík, 2006, s. 
25). Konkrétnejšie sú jej najčastejšie definované ciele poznanie inej kultúry, roz-
voj sebareflexie a reflexie vlastnej kultúry, empatie pre odlišné vnímanie sveta 
a odlišných programov, získavanie tolerancie k iným, akceptovanie príslušníkov 
iných kultúr ako plnohodnotných členov, spoločnosti, schopnosť spolupracovať 
s inými. (http://www.mpc-edu.sk/library/files/multikulturna_vychova_web.pdf) 
Je považovaná za jeden z predpokladov a zároveň neoddeliteľnú súčasť huma-
nizácie výchovy a vzdelávania s cieľom pozitívne vnímať a prijímať rôzne kultúr-
ne systémy. Je realizovaná nielen prostredníctvom rodinného aj mimoškolského 
života jednotlivcov, ale  práve aj prostredníctvom školskej sústavy (http://www.
pulib.sk/elpub2/FHPV/Istvan1/pdf_doc/1sekcia/brajerova1.pdf ). V rámci štátne-
ho vzdelávacieho programu je prierezovou témou, a to v rámci ISCED 1, ISCED 
2 i ISCED 3. Je možné začleniť ju ako prierezovú tému do mnohých vyučovacích 
predmetov. (http://www.mpc-edu.sk/library/files/multikulturna_vychova_web.
pdf) To poskytuje možnosť pripraviť aktivity a ponúknuť ich pedagógom v rám-
ci predmetov ako sú dejepis, história, vlastiveda, zemepis, geografia, literatúra, 
občianska náuka, etická výchova, výtvarná výchova, výchova umením atď. Neo-
pomenúc kultúrne špecifiká a bohatosť rómskej kultúry a histórie (vzhľadom na 
špecializáciu múzea) hľadáme pritom aj paralely a kultúrne totožnosti s majorit-
ným obyvateľstvom v duchu budovania fungujúcej občianskej spoločnosti.
 Prezentovaná aktivita s názvom Lungo drom - Dlhá cesta, je momentálne 
v procese realizácie. Radi by sme ju ponúkli pedagógom druhého stupňa zák-
ladných škôl (žiakom 7. ročníka) prípadne v modifikovanej podobe pedagógom 
stredných škôl. Aktivita by trvala 40 minút, žiaci budú pracovať v 3 skupinách, 
či už v priestoroch múzea, čo však nie je nevyhnutné. Primárne by mala oslo-
viť učiteľov dejepisu, histórie či občianskej náuky. Žiaci či študenti by pracovali s 
replikou dobovej listiny viažucej sa k dejinám Rómov na našom území s cieľom 
posilnenia kľúčových kompetencií (so zámerom facilitácie schopnosti orientácie 
v čase a priestore, získavania základných schopností a zručností poznávať histo-
rický materiál, čítania a interpretácie historických prameňov, prehĺbenia a fixácie 
základných vedomostí z oblasti historických faktov, pochopenia príčin a dôsled-
kov historických udalostí a ich dopadu na ďalší vývoj spoločnosti s dôrazom na 
postavenie príslušníkov rómskej minority na našom území).
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AKTIVITY SLOVENSKÉHO 
MÚZEA OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA 
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
zamerané na sociálne 
znevýhodnené skupiny

Eva Mauritzová
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

 Špeciálnu kategóriu, na ktorú sú orientované výstavné a výchovno-vzdelá-
vacie aktivity Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši tvorí skupina sociálne znevýhodnených návštevníkov. Jednotlivé aktivi-
ty sú realizované v súlade so zameraním múzea na problematiku ochrany prírody, 
chránených druhov a chránených území vrátane jaskýň a ich výplne a tiež na his-
tóriu ochrany prírody a jaskyniarstva na Slovensku. Ide o sprostredkovanie infor-
mácií a poznatkov formou výstav, prednášok k výstavám, workshopov, stretnutí 
a propagačných materiálov s dôrazom na špecifický prístup zohľadňujúci indivi-
duálne potreby a nároky danej cieľovej skupiny (zdravotne znevýhodnení – sla-
bozrakí a nevidiaci, mentálne handicapovaní; rómska komunita, seniori). Cieľom 
je vytvoriť priestor pre získavanie a rozširovanie poznatkov v oblasti ochrany prí-
rody a speleológie a budovať tak pozitívny vzťah k životnému prostrediu a jeho 
ochrane. Ako výchovno-vzdelávacia a kultúrna inštitúcia múzeum týmto spôso-
bom múzeum prispieva k vytváraniu príležitostí pre všestranný osobnostný roz-
voj a integráciu sociálne znevýhodnených skupín do života spoločnosti.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
múzeum, sociálne znevýhodnení, špecifický prístup, výchovno-vzdelávacie akti-
vity, environmentálne povedomie

 Slovenské múzeum ochrany prírody a  jaskyniarstva (SMOPaJ) v  Liptov-
skom Mikuláši sa zameriava sa na problematiku ochrany prírody, chránených 
druhov a chránených území vrátane jaskýň a ich výplne a tiež na históriu ochrany 
prírody a jaskyniarstva na Slovensku. Ako špecializované celoslovenské múzeum, 
ktoré je od roku 1999 v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR približu-
je verejnosti v rámci výstavnej a výchovno-vzdelávacej činnosti mnohé zaujíma-
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vé témy z oblasti živej i neživej prírody prezentujúce činnosť múzea a jeho zbier-
kový fond členený na prírodovedné a spoločenskovedné zbierky a tiež archívny 
fond a  archívne zbierky, ktoré sú v správe špecializovaného verejného archívu 
múzea. (ARCHÍV SMOPaJ, f. SMOPaJ).
 Výchovno-vzdelávacie aktivity múzea sú určené pre všetky vekové kategó-
rie – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, dospelých náv-
števníkov a tiež pre sociálne znevýhodnené skupiny.
 Zmierňovanie dôsledkov sociálneho znevýhodnenia a vyrovnávanie príle-
žitostí pre sociálne znevýhodnené osoby je predovšetkým úlohou spoločnosti. 
Aby však bola pozitívna zmena životných podmienok u človeka s handicapom 
vôbec možná, musí k tomu dostať zodpovedajúcu šancu. Jedným z riešení je po-
núkať možnosti osobnostného rozvoja porovnateľné s  tými, ktoré majú ostaní 
členovia spoločnosti. (SLOWÍK 2007, s. 56). Práve tu môže byť veľmi účinná par-
ticipácia múzea ako výchovno-vzdelávacej a  kultúrnej inštitúcie, ktorá v  rámci 
svojej činnosti vytvára primerané podmienky pre edukáciu danej cieľovej sku-
piny. SMOPaJ v tejto oblasti realizuje výstavné a výchovno-vzdelávacie aktivity 
formou výstav, prednášok, workshopov a propagačných materiálov pre skupinu 
zdravotne handicapovaných (slabozrakí a  nevidiaci, mentálne handicapovaní), 
rómsku komunitu a seniorov s cieľom vytvoriť priestor pre získavanie a rozširova-
nie poznatkov v oblasti ochrany prírody a jaskyniarstva a budovať tak pozitívny 
vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane.
 V kategórii zdravotne postihnutých SMOPaJ orientuje svoju činnosť hlavne 
na skupinu slabozrakých a nevidiacich návštevníkov (výstavy, prednášky k výsta-
vám). Zrakovo postihnutí jedinci majú v dôsledku zníženej (alebo nulovej) prie-
pustnosti optického kanála príjem zrakových informácií výrazne znížený alebo aj 
znemožnený. V dôsledku toho majú špecifické potreby v pohybe a priestorovej 
orientácii, v edukácii, v sebaobsluhe, v písomnej komunikácii a tiež pri transfor-
mácii optických informácií na poznatky. Tieto sú určované spravidla stupňom zra-
kového postihnutia a týkajú sa metód edukácie, komunikácie a spoločenského 
uplatnenia sa. (VAŠEK 2006, s. 178). Z dôvodu zaistenia adekvátnych podmienok 
pri prezentácii múzejných aktivít je preto dôležité dodržiavať niektoré základné 
zásady. Je to predovšetkým dostatok svetla (umožnenie lepšieho zrakového vní-
mania), primeraná teplota (zaistenie optimálnej schopnosti hmatového vníma-
nia), obmedzenie hluku (pre nerušené sluchové vnímanie a orientáciu) a vhodná 
úprava priestoru (pre bezpečný pohyb a ľahkú orientáciu). (SLOWÍK 2007, s. 65).
 Ľudia so zrakovým postihnutím sa od ostatných prakticky nelíšia a nechcú 
byť výrazne odlišne vnímaní ani okolím. V spoločnosti však existuje veľa mýtov 
a  predsudkov, ktoré komplikujú postavenie zrakovo hendikepovaných (hlavne 
nevidiacich) a vytvárajú zábrany pri stretávaní ostatných ľudí s nimi. Príklad: Nie 
je pravda, že nevidiaci sú ochudobnení o  všetky zrakové vnemy, že nedokážu 
vnímať farebnosť a pestrosť okolitého sveta, že im nezáleží na vlastnom zovňaj-
šku a pod. Pravdou je, že vnímajú „viditeľné“ veci inak ako vidiaci človek, čo však 
neznamená, že ich nemôžu vnímať kvalitne a hodnotne. (SLOWÍK, 59 – 66).
 Z hľadiska diferenciácie zrakového postihnutia podľa zrakových porúch 
rozlišujeme: a) poruchy binokulárneho videnia, b) slabozrakosť, c) zvyšky zraku, 
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d) slepotu. V rámci realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti je takisto potrebné 
zohľadniť dobu vzniku poruchy: a) vrodené poruchy (kongenitálne), b) získané 
poruchy (postnatálne). (POŽÁR 1996, s. 8 – 11).
 Z fyziologického hľadiska môžeme slepotu definovať ako stav nedostatku 
zraku. Skutočná definícia je však ďaleko komplexnejšia. Úplná slepota je trvalá 
a celková strata zraku, kedy postihnutý nie je schopný vnímať ani svetlo. Ako 
praktická slepota sa označuje podstatné zníženie zrakových funkcií. Orientačná 
schopnosť nevidiacich sa vytvára súhrnom sluchových, hmatových, čuchových, 
prípadne kožných vnemov. Tieto kompenzačné zmysly nie sú u nevidiacich vyvi-
nuté prirodzene silnejšie, avšak zdokonaľujú sa tréningom a cielenou výchovou, 
k čomu výrazne prispievajú práve aktivity ponúkané výchovno-vzdelávacími in-
štitúciami.
 V rámci edukačnej činnosti zameranej na nevidiacich návštevníkov je dôle-
žité zohľadniť obdobie života, kedy došlo ku strate zraku. Z tohto pohľadu môže 
ísť o vrodenú alebo  získanú slepotu. Vrodená slepota býva spravidla násled-
kom rozličných poškodení alebo ochorení plodu v  prenatálnom období, resp. 
následkom dedičnosti zrakového defektu. Získaná slepota vzniká ako následok 
ochorení zrakového aparátu, centrálnej nervovej sústavy, rôznych komplikácií 
po infekčných ochoreniach, po úrazoch a pod. (MAURITZOVÁ 2010, s. 18 – 19). 
Táto skutočnosť je podstatná z hľadiska vytvorenia a fixácie vizuálnych vnemov 
u nevidiacich návštevníkov, čo priamo súvisí so spôsobom a obsahom podáva-
ného výkladu pri prezentácií múzejných aktivít. Je potrebné brať do úvahy, že 
jednotlivci, ktorí prišli o zrak počas života (v dospelosti) majú dostatočne vytvo-
rené a fixované vizuálne vnemy. Pri poskytnutí podrobného opisného výkladu 
a  umožnení hmatového resp. čuchového kontaktu sú teda schopní vytvoriť si 
adekvátnu predstavu, v  našom prípade o  vystavovaných predmetoch. Jedinci, 
ktorí sú nevidiaci od narodenia alebo prišli o zrak v detskom veku túto schopnosť 
nemajú alebo ju majú výrazne zníženú, čo spravidla vyžaduje individuálny prí-
stup. (VAŠEK 2006, s. 181).
 V tejto oblasti SMOPaJ každoročne pripravuje výstavy s témami živej i ne-
živej prírody, ktoré sú realizované v rámci cyklu výstav Fragmenty z prírody. Pri ich 
príprave pravidelne spolupracuje s  Úniou slabozrakých a  nevidiacich Slovenska, 
Krajské stredisko v Žiline a od roku 2011 aj so Slovenskou knižnicou pre nevidia-
cich Mateja Hrebendu v  Levoči a  Spojenou školou internátnou pre nevidiacich 
a slabozrakých v Levoči. Vystavované sú predmety zo zbierkového fondu múzea 
doplnené popismi vo zväčšenej čiernotlači a Braillovom písme a tiež podrobným 
opisným výkladom, ktorý zodpovedá individuálnym možnostiam a schopnostiam 
danej kategórie návštevníkov. Zbierkové predmety sú vyberané tak, aby mali pri-
meranú výpovednú hodnotu vzhľadom k zrakovému postihnutiu návštevníkov.
 Prvá výstava cyklu výstav Fragmenty z prírody bola realizovaná v roku 2003. 
V rámci nasledujúcich jedenástich ročníkov boli prezentované mnohé témy v sú-
lade so zameraním múzea. Na  výstavách sú predstavované exponáty z  oblasti 
speleológie, archeológie, mineralógie, botaniky, zoológie i paleontológie. Obľú-
bené sú predovšetkým prezentácie živej prírody doplnené zvukmi, ktoré boli pri-
pravené v rokoch 2006, 2007, 2010 a 2013. V roku 2010 bola výstava pod názvom 
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Vtáčie druhy doplnená sprievodnou akciou Spoznávanie drevín a rastlín v exterié-
ri múzea. V októbri tohto roku sme pripravili výstavu Dravce našich lesov kde sú 
predstavené malé i väčšie šelmy a dravé vtáky bežne sa vyskytujúce na území 
Slovenska. Okrem podrobného opisného sprievodného slova, zvukov zvierat a 
popisov vo zväčšenej čiernotlači a Braillovom písme bola výstava doplnená mo-
delmi stôp zvierat a lebkami zvierat, čo prezentáciu významne dopĺňa z hľadiska 
hmatového vnímania. Od roku 2011 sme začali výstavy spojené s prednáškami 
realizovať priamo v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levo-
či (Semená a plody našich drevín) a v roku 2012 aj v Spojenej škole internátnej pre 
nevidiacich v  Levoči (Pomôcky jaskyniara). Priamy kontakt v  prirodzenom pro-
stredí zrakovo handicapovaných nám dáva možnosť lepšie pochopiť a zohľadniť 
ich špecifické potreby a nároky a zároveň získať spätnú väzbu, ktorá je jedným zo 
základných predpokladov neustáleho skvalitňovania práce v danej oblasti.
 Cyklus výstav Príroda našimi očami patrí k ďalším aktivitám určeným pre 
skupinu zdravotne znevýhodnených návštevníkov. V  rámci neho sú prezen-
tované  výtvarné práce s  prírodnými motívmi, ktorých autormi sú deti, mládež 
i  dospelí s  rôznym druhom a  stupňom mentálneho postihnutia. O  spoluprácu 
na príprave každoročne oslovujeme špeciálne školy, špeciálno-pedagogické 
centrá a domovy sociálnych služieb z celého Slovenska. Týmto spôsobom mú-
zeum dáva priestor mentálne postihnutým deťom ale aj dospelým rozvíjať kre-
ativitu a pracovné zručnosti a verejne prezentovať svoje práce. Na druhej stra-
ne návštevník dostáva príležitosť pozrieť sa na prírodu tak, ako ju vidí mentálne 
handicapovaný človek. Možno je to pohľad odlišný ako ten náš, ale práve preto 
obohacujúci pre každého, kto dokáže vnímať nielen zrakom ale predovšetkým 
srdcom. Výstava tak určitým spôsobom zbližuje svet mentálne postihnutých je-
dincov a svet nás ostatných, čím významne napomáha v procese integrácie takto 
postihnutých osôb do života spoločnosti. (MAURITZOVÁ 2013, s. 41). V roku 2013 
sme usporiadali 11. ročník, na ktorom 14 špeciálnych škôl zo Slovenska prezento-
valo viac ako 160 výtvarných prác. Svoje práce zaslali tiež žiaci zo Spojenej školy 
internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.
 Výchovu a vzdelávanie mentálne handicapovaných osôb je potrebné chápať 
ako celoživotný proces realizovaný nielen na špeciálnych školách, v ústavných zaria-
deniach, rodinách ale aj prostredníctvom rôznych výchovno-vzdelávacích inštitúcií 
vrátane múzeí. Vzhľadom k zníženému limitu v poznávacích procesoch u týchto je-
dincov výrazne vystupuje do popredia potreba permanentného rozvíjania, stáleho 
opakovania a prehlbovania znalostí a zručností a sústavného vedenia ku stále kom-
plexnejšiemu poznávaniu okolitých skutočností. (FISCHER, ŠKODA 2008, s. 99). V da-
nej oblasti SMOPaJ spolupráce so špeciálnymi školami, predovšetkým so Špeciálnou 
základnou školou v Liptovskom Mikuláši s prevažným zastúpením rómskych detí.
 Cieľom vzdelávania Rómov má byť všestranný rozvoj osobnosti, ktorý im 
dá väčšie šance na plnohodnotnú integráciu do spoločnosti na rovnakom zákla-
de s ostanými občanmi. (FLIEGEL 1992, s. 18).
 Ťažisko práce špeciálnej školy spočíva vo výchovnej a vzdelávacej činnosti 
zameranej na sprostredkovanie elementárnych vedomostí, rozvíjanie základných 
zručností a vytváranie návykov potrebných k uplatneniu v praktickom živote s cie-
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ľom dosiahnutia maximálnej možnej miery samostatnosti a nezávislosti na iných 
osobách a zapojenia sa do spoločnosti. (FISCHER, ŠKODA 2008, s. 103). Čo je úlo-
hou múzea v tomto procese? Konkrétne SMOPaJ realizuje edukačné aktivity (wor-
kshopy) zamerané na rozvoj tvorivosti, pracovných zručností, kognitívnych funkcií, 
získavanie a upevňovanie poznatkov a tiež vytváranie pozitívneho vzťahu k príro-
de, pričom využíva všetky dostupné formy, metódy a prostriedky, ktoré sú v súlade 
s individuálnymi možnosťami a schopnosťami týchto detí. Znížená úroveň kogni-
tívnej činnosti môže byť jednou z príčin nedostatočnej schopnosti transformovať 
informácie na poznatky. Vo výchovno-vzdelávacom procese je preto dôležité ve-
novať veľkú pozornosť vstupu a výstupu informácií (transformovaných informácií), 
ktoré je možné do istej miery ovplyvňovať. Nie je síce možné tento proces ovplyv-
niť priamo, ale na základe neúspešnej transformácie je možné robiť korektúry pri 
sprostredkovaní a vstupe ďalších informácií. (VAŠEK 2006, s. 177).
 Jednotlivé workshopy sú tematicky viazané na významné dni životného 
prostredia (Svetový deň Zeme, Svetový deň zvierat, Svetový deň vody a pod.). 
Pri ich príprave vychádzame z učebných osnov a vnútornej diferenciácie Špeci-
álnej základnej školy v Liptovskom Mikuláši na varianty A, B a C, čomu zodpove-
dá obsah, forma a náročnosť realizovaných podujatí. Vo variante A sú začlenení 
žiaci s  ľahkou mentálnou retardáciou (IQ 50 až 69) – väčšina z nich je schopná 
dosiahnuť úplnú nezávislosť v osobnej starostlivosti, problémy sa prejavujú pri 
teoretickej práci, prospieva výchova a  vzdelávanie zamerané na rozvíjanie ich 
schopností a kompenzovanie nedostatkov. Variant B navštevujú žiaci so stred-
ne ťažkou mentálnou retardáciou (IQ 35 až 49) – oneskorený rozvoj chápania 
a používania reči, obmedzená schopnosť samoobslužných činností a pracovných 
zručností; formou špeciálnych programov je možné podporiť rozvíjanie obme-
dzeného potenciálu a získať základné vedomosti a zručnosti. (ŠVARCOVÁ 2003, s. 
29 – 30). Variant C zahŕňa žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím.
 Pre rómsku komunitu a pre seniorov múzeum pripravilo propagačné ma-
teriály (skladačky) a pre špeciálne školy pracovné listy, ktoré sú zamerané na ži-
votné prostredie a jeho ochranu. Vydané boli v rámci projektu zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie NATURA 2000 v celoživotnom vzdelávaní.
 Múzejné činnosti orientované na seniorov sú určite opodstatnené v proce-
se aktívneho starnutia, ktorého význam je v dnešnej dobe často zdôrazňovaný. 
V rámci neho by mal postoj seniora viesť k vytváraniu a aplikácii nových noriem 
a k osobnej aktivite zameranej na napĺňanie vlastných predstáv o kvalitnom ži-
vote. (BALOGOVÁ 2009, s. 49). Všeobecne je možné konštatovať, že vo vyššom 
veku je najdôležitejším kritériom kvality života rôznorodosť potrieb a možnos-
ti ich uspokojovania, či už ide o potreby psychické, fyziologické alebo sociálne. 
(MÜHLPACHR 2004, s. 79). Aktivity ponúkané múzeom predstavujú jednu z mož-
ností ako seniorov pozitívne motivovať poskytovaním príležitosti pre neustály 
všestranný osobnostný rozvoj a rozvíjaním sociálnych kontaktov, čo priamo na-
pomáha žiť plnohodnotný život aj v staršom veku.
 Aktivity SMOPaJ určené pre seniorov sú realizované formou pravidelných 
podujatí pod názvom Stretnutie seniorov štátnej ochrany prírody na Slovensku. Ide 
o dvojdňové podujatia, ktoré sa konajú vždy v  inej zaujímavej lokalite Sloven-
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ska. Tohto roku bol 19. ročník organizovaný v Slanickej osade, Chránená krajinná 
oblasť Horná Orava. Podujatie bolo tematicky venované významnému sloven-
skému zberateľovi flóry, ornitológovi, múzejníkovi a učiteľovi prof. A. Kocyanovi 
(1900 – 1984). Na stretnutiach sa pravidelne zúčastňujú seniori, ktorí sa počas 
svojho aktívneho života venovali ochrane prírody a ich skúsenosti môžu byť na 
prospech aj dnešnej generácii ochranárov.
 Čo sa týka našich predstáv do budúcnosti, chceme pokračovať v doterajšej 
činnosti, pričom sa snažíme využívať stále nové formy a metódy ako sprostred-
kovať informácie a  priblížiť činnosť múzea skupine sociálne znevýhodnených 
občanov. Ďalšou perspektívou v tejto oblasti bude využitie expozičných priesto-
rov múzea, ktoré sú v súčasnosti komplexne rekonštruované v  rámci projektu 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie Rekonštrukcia budovy múzea, kultúrnej 
pamiatky pre environmentálne vzdelávanie a pre verejnosť budú otvorené v roku 
2015. Novovytvorené priestory budú zohľadňovať aj špecifické potreby a náro-
ky sociálne znevýhodnených návštevníkov z hľadiska zaistenia ich primeraného 
prístupu k informáciám v oblasti ochrany prírody a jaskyniarstva (bezbariérové 
vstupy, výťah, vodiace lišty, vybrané zbierkové predmety dostupné hmatovému 
vnímaniu vrátane popisov vo zväčšenej čiernotlači a Braillovom písme, katalógy 
vybraných zbierkových premetov v plastickej úprave s textami vo zväčšenej čier-
notlači a Braillovom písme, orientačné haptické mapy, opisný lektorský výklad 
a pod.). V rámci prevádzky nových expozícií pre sociálne znevýhodnené skupi-
ny pripravujeme vzdelávacie programy (workshopy) určené pre špeciálne školy 
a zrakovo postihnutých návštevníkov. Pre žiakov špeciálnych škôl variant A sú to 
workshopy Flóra lesného spoločenstva (poznávanie stromov, krovín, bylín a húb); 
Chránená fauna (poznávanie lesného, vysokohorského a vodného spoločenstva); 
Minerály a  horniny (získavanie poznatkov o  geologických procesoch a  typoch 
minerálov a  hornín). Redukovaný vzdelávací program Chránená fauna pripra-
vujeme tiež pre variant B a  C špeciálnych škôl. Pre slabozrakých a  nevidiacich 
návštevníkov budú určené workshopy na tému Sintrová výzdoba a jaskyniarsky 
prieskum (zoznámenie sa s jaskynnou výzdobou a pomôckami používanými pri 
prieskume podzemia) a  Vyhynuté zoologické skupiny (poznávanie jednotlivých 
vyhynutých zoologických skupín). Pri tvorbe vzdelávacích programov vychádza-
me z obsahového zamerania jednotlivých expozícií a učebných osnov s cieľom 
rozšíriť poznatky získané vzdelávaním v školskom systéme. Takáto forma vzde-
lávania podporuje rozvoj kognitívnych funkcií, kreativity, pracovných zručností 
a tiež posilňuje záujem o životné prostredie a jeho ochranu.
 Aktivity SMOPaJ v  oblasti výchovy a  vzdelávania sociálne znevýhodne-
ných skupín sú zamerané na získavanie, rozširovanie a upevňovanie poznatkov 
z  oblasti živej i  neživej prírody a budovanie environmentálneho povedomia. 
Základom je špecifický prístup a  využívanie adekvátnych metód a foriem rea-
lizácie výchovno-vzdelávacích aktivít vzhľadom k individuálnym možnostiam a 
schopnostiam daných skupín návštevníkov. Ako kultúrna a výchovno-vzdeláva-
cia inštitúcia tak múzeum významnou mierou prispieva k vytváraniu príležitostí 
pre všestranný osobnostný rozvoj a integráciu sociálne znevýhodnených skupín 
do života spoločnosti.
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HMATOVÁ VÝSTAVA 
Príbeh Bratislavského hradu 
a pamiatky svetového kultúrneho 
dedičstva

Jana Hutťanová
SNM-Historické múzeum, Bratislava

 Hmatová výstava „Príbeh Bratislavského hradu a pamiatky svetového kul-
túrneho dedičstva“ predstavuje dejiny Bratislavského hradu a  vybraných sve-
tových pamiatok nevidiacim a  slabozrakým návštevníkom múzea. Prehliadka 
výstavy so sprievodom múzejného pedagóga dáva návštevníkom možnosť do-
tknúť sa architektonických prvkov hradu použitých na výstave, ale aj in situ.

 Výstava vznikla vďaka podpore Nadácie Poštovej banky a na jej príprave 
spolupracovalo viacero subjektov. Katedra muzeológie Filozofickej fakulty uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre zapožičala reliéfne modely s textami v Brailo-
vom písme, ktoré predstavujú osem pamiatok svetového kultúrneho dedičstva: 
Chrám sv. Petra v Ríme, Chrám Vasilija Blaženého v Moskve, Mayskú pyramídu, 
Stonehenge, Bratislavský hrad, Nitriansky hrad, rímsky vojenský tábor v Iži, kos-
tol svätej Margity v Kopčanoch a Bratislavský hrad. Tieto modely boli pôvodne 
vyhotovené na špecifickú výstavu Život dotykmi – spoznávajme svet nevidiacich, 
ktorá sa uskutočnila v roku 2008 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Výber mode-
lov pamiatkových objektov vznikol na základe priamych požiadaviek nevidiacich 
a slabozrakých klientov, pričom študenti muzeológie pod pedagogickým vede-
ním Daniely Prelovskej a Silvii Eliášovej intenzívne spolupracovali s predstaviteľ-
mi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
 Hmatová výstava Príbeh Bratislavského hradu a pamiatky svetového kultúr-
neho dedičstva sa orientuje predovšetkým na dejiny Bratislavského hradu a jeho 
génius loci. Výstava bola preto doplnená o dotykový 3D model súčasného stavu 
hradného paláca a 3D model gotickej Žigmundovej brány v areáli hradu. Výni-
močne sa návštevníci môžu dotknúť originálnych  gotických architektonických 
prvkov z prestavby hradu, ktorú viedol Žigmund Luxemburský v 15. storočí. Vďa-
ka daru Vladimíra Višvádera z  reštaurátorského ateliéru Willard môžu nevidiaci 
a slabozrakí návštevníci porovnávať na jednom mieste typické architektonické 
znaky výzdoby hradu v umeleckých slohoch gotiky, renesancie a baroka. Spoloč-
nosť Willard vykonáva reštaurátorské práce pri súčasnej obnove Bratislavského 
hradu a pre účely hmatovej výstavy darovala múzeu kópie interiérovej a exte-
riérovej výzdoby hradu, sadrové odliatky častí trofejí a  epoxidové odliatky ba-
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rokovej štukovej výzdoby reprezentačných miestností. Výstavu oživila aj krátka 
animovaná rozprávka Príbeh Bratislavského hradu, v ktorej sa dej odvíja v hovore-
nom slove.
 Na príprave výstavy sa od jej začiatku podieľala Únia nevidiacich a  sla-
bozrakých Slovenska. Keďže SNM-Historické múzeum nemalo doposiaľ skúse-
nosti s  cieľovou skupinou návštevníkov nevidiacich a  slabozrakých, rady a  pri-
pomienky členov ÚNSS boli pre výstavu, ale aj prevádzku výstavných priestorov 
múzea veľkým prínosom. Pri realizácii výstavy sme si osvojili základné pravidlá 
inštalácie výstav a  tvorby popisných textov. Inštalácia vystavených predmetov 
bola vo výške stola (cca 65 cm) v  jednej vodiacej línii. Priestor výstavy bol voľ-
ný tak, aby bola možná pohodlná práca so skupinou. Popisné texty sú výhradne 
čierno biele s vysokým kontrastom, optimálne písmo je stredne tučné bezpät-
kové (Arial, Verdana), veľkosť 14 bodov s riadkovaním 1,5, so zarovnaním doľava. 
Dôležité je, aby medzi slovami boli rovnaké medzery. Tieto zásady „jasnej tlače“ 
uľahčujú čítanie textu nielen slabozrakým návštevníkom, ale aj seniorom. Samo-
zrejme všetky texty boli vytlačené aj v  Brailovom písme. Okrem toho, pri pre-
hliadke výstavy nesmierne záleží na popise predmetu, ktorý reprodukuje lektor/
múzejný pedagóg. Výstava bola sprístupnená v rámci bežnej individuálnej pre-
hliadky aktuálnych výstav na 3. poschodí Hradného paláca, takže ju od októbra 
2012 do júna 2013 videlo viac než 13 000 návštevníkov a programu sa zúčastnilo 
120 detí zo základných a stredných škôl. V spolupráci s Úniou nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska a Základnou školou pre slabozrakých a nevidiacich v Brati-
slave sa do programu zapojilo 115 dospelých a detí.
 Prehliadku hmatovej výstavy Príbeh Bratislavského hradu a pamiatky sveto-
vého kultúrneho dedičstva sa bolo potrebné vopred objednať.  Ľudia so špeciálny-
mi potrebami – zdravotne postihnutí, majú v prípade individuálnej návštevy mú-
zea k dispozícii bezplatne sprievodcu/lektora. Takisto je im poskytnutý bezplatný 
vstup do múzea.
 Haptická výstava bola v SNM-Historickom múzeu prvým skúšobným pro-
jektom, na ktorom sa navzájom učíme a takáto interaktívna spolupráca bude 
určite pokračovať i naďalej. Deti zo Základnej školy pre slabozrakých v Bratisla-
ve preniesli svoje dojmy po návšteve výstavy do výtvarných diel.  Výsledkom je 
publikácia Príbehy a legendy Bratislavského hradu – Bratislavský hrad pre nás 
s ilustráciami detí.
 Projekt pokračuje prostredníctvom programu Hradná slávnosť, kde sa deti 
dozvedeli ako sa žije v období renesancie a vyskúšali si, naučili sa zopár renesanč-
ných tancov so skupinou historického tanca Galthilion. Taktiež sa vďaka tomuto 
projektu intenzívne spolupracuje s nevidiacimi klientmi, aby sa prispôsobili pri-
pravované nové expozície dejín Slovenska a  dejín Bratislavského hradu potre-
bám nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.
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V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
MATKY ALEXIE SPÁJAME 
MODERNÉ S HISTÓRIOU

Adriana Šišková
Manažérka projektu a riaditeľka ZŠ Matky Alexie Bratislava

 Terezianum – komplex budov kostola, kláštora a školy ako existujú-
ci svedok bohatej histórie. Vďaka projektu „Robiť toľko dobra, koľko je len 
možné“ sme v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy spoznali  zaujímavú 
históriu našej školy.
 Základná škola Matky Alexie sídliv  budove nazývanej Terezianumv prekrás-
nom historickom centre Bratislavy. Na česť a slávu Božiu prijala škola do svojho 
názvu meno spoluzakladateľky rehole NotreDame, blahoslavenej AlexieLeClerc. 
Za blahoslavenú bola Matka Alexia vyhlásená 4.mája 1947 pápežom Piom XII.
Základná škola Matky Alexie poskytuje žiakom bezplatné vzdelávanie a za svoju 
prioritu považuje kvalitnú výchovu a vzdelávaniev prostredí spolužitia preniknutom 
láskou, obetavou službou a radosťou. Súčasná škola spája vo výchove duchovné 
hodnoty zakladateľov i bohatú históriu, ktorá  je spätá predovšetkým s osobnosťou 
panovníčky Márie Terézie.
 Základná škola Matky Alexiesa zaradila k úspešným školám, ktoré sa so 
svojím projektom zapojilido operačného programu Vzdelávaniefinančne pod-
poreným ESF. Za tento projekt za prínos v oblasti vzdelávania bola škola ocene-
ná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenením Príklady dobrej 
praxe.
 V úvode celého projektu bola dobrá vôľa a tvorivý duch dvoch strán – ško-
ly a múzea. Po legislatívnej zmene, ktorá priniesla školám nové úlohy v oblasti 
tvorby školského vzdelávacieho programu, sa škola prirodzene zamerala na za-
pracovanie významnej histórie školy do svojho programu. Predpokladom bola 
spolupráca s garantom. So svojou požiadavkou oslovila na spoluprácu Múzuem 
Mesta Btratislavy a bola to dobrá voľba. História školy doslova ožila.
 Významná bola a stále je spolupráca s metodičkou múzea - PhDr. Beátou 
Husovou, gestorkou projektu. Trpezlivo vyhľadávala existujúce zbierkové pred-
mety, pramene, odborne spracované materiály či odborné publikácie, ktoré sa 
týkajú dejín kláštora a školy NotreDame v priestore Prešporka 18. storočia. V me-
nej rozsiahlej forme  projekt venuje pozornosť aj dejinám školy v 19. – 20. storočí.
Nasledovala rozsiahlejšia časť projektu hľadania nových ciest, ako netradičnou 
formou vniesť do vyučovacieho procesu bohatú históriu školy. Pedagógovia ško-
ly implementujú regionálnu históriu do vzdelávacieho programu školy a učeb-
ných osnov jednotlivých predmetov i v rámci záujmovej činnosti.
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 Predpokladom bolo absolvovanie úvodných školení pre učiteľov ako prí-
prava na nosnú časť projektu – tvorbu nového školského vzdelávacieho progra-
mu s profiláciuna bohatú históriu školy spätej predovšetkým s osobnosťou pa-
novníčky Márie Terézie. Do obsahu vzdelávania sa dostali cenné informácie z his-
torických prameňov o tom, že kláštor udržiaval intenzívny kontakt s arcivojvod-
kyňou Máriou Teréziou i o jeho oficiálnom otvorenídňa 17. júla 1754, ktorého sa 
panovníčka osobne zúčastnila. Panovníčka aj neskôr niekoľkokrát kláštor navští-
vila v rokoch 1754,1766,1773. Učiteľov i žiakov fascinovala informácia o tom, že 
v roku1775bola kráľovná prítomná na skúške žiačok vnútornej a vonkajšej školy.
Žiaci poznávali podobizne žiačok, ktoré mali k dispozícii a ich originály videli na 
hrade Červený Kameň. Medzi nimi boli aj žiačky, ktoré prišli na osobné odporú-
čanie Márie Terézie do vnútornej školy (spolu to bolo 55 žiačok). Žiaci sú hrdí na 
to, že od roku 1776 bol náš bratislavský kláštor z vďaky ku kráľovnej pomenovaný 
na Tereziánsky. Mali možnosť spoznávať aj blízky vzťah panovníčky s vedením 
kláštora, čo naznačuje aj obsah 17 listov, ktoré sa zachovali a sú uložené v Archí-
ve mesta Bratislavy. Učitelia absolvovali  so svojimi žiakmi návštevy MMB, usku-
točnili množstvo vychádzok a exkurzií na historické miesta, zrealizovali tvorivé 
dielne, porovnávali historické obrazy a fotografie s reálnym obrazom súčasných 
budov a ulíc, pozorovali ich v rôznych ročných obdobiach. Návštevníkov Bratisla-
vy sprevádzali ako sprievodcovia, vyskúšali si dobové kostýmy.
 Záujem ľudí, ktorých predkovia mali vzťah k našej škole, je dôkazom toho, že 
história je stále živá a má zmysel sa ňou zaoberať. Našu školu navštívil vzácny hosť 
- pán Past z Nemecka. Pán Pastbýva v ďalekom meste Pentling a je potomkom ba-
ronesy Jozefíny Postovej, ktorá bolažiačkou našej školy.Do vnútornej školy kláštora 
vstúpila so svojou staršou sestrou Máriou Annou 1.septembra 1752. Jozefína mala 
vtedy jedenásť rokov. Mária už štrnásť. O rok neskôr sa k nimpripojila osemročná ses-
tra Terézia. Jozefína opustila školu vo svojich šestnástich rokoch.Pán Past bol nad-

šený tým, ako sa škola zaujíma o históriu 
a aj tým, ako ju podáva deťom.Prezrel si 
školu, obdivoval plagáty na schodisku a 
páčili sa mu aj panely na 1. poschodí.Ur-
čite ešte príde. Chcel by navštíviť Archív 
mesta Bratislavy. Chce tam vyhľadať ne-
jakédokumenty.Pripomenul, že je práve 
jubileum narodenia Márie Terézie. Mária 
Terézia sa narodila 13.mája 1717 – teda 
deň po jeho návšteve pred 295 rokmi.

 
 

Portrét baronesy Jozefíny Postovej
Olej na plátne, 93,5x76,5cm
Hrad Červený Kameň, SNM, Inv. č. o 1045
Signované aj datované: Schmidely, 1757
Nápis: IOSEPHE / BARONE / POST / ANO: 1757
Získané prevodom z Notre Dame v Bratislave 
v roku 1957
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 Implementácia projektu bola veľmi dôležitá časť. Pre učiteľov, žiakov i ro-
dičov bolo pilotné overenie metodológie Pamäť miesta Terezianum príťažlivou 
aktivitou. Žiaci skúmali spôsob života chovankýň rehole a  vtedajší školský po-
riadok porovnávali so súčasným. Svoje infomácie o ich živote znázorňovali vý-
tvarne, hudobne, formou fotografie a dramatizácie, všetci žiaci školy uskutočnili 
exkurzie do Apponyiho paláca. Medzi najdôležitejšie výstupy jednotlivých aktivít 
projektu patria doplnkové učebné texty.Webová stránka školy sa stala interaktív-
nou, prepojená so stránkou MMB poskytuje tieto doplnkové texty nielen našim 
žiakom, ale každému návštevníkovi.
 Miesto Márie Terézie v histórii našej školyz príležitosti 230. výročia úmr-
tia panovníčkysa uskutočnil dňa 23. 11. 2010. Panovníčka sa prihovorila ľudu na 
nádvorí školy vo francúzštine, prítomní ju radostne privítali búrlivými ováciami: 
Vivat Maria Teresia Augusta!Na spomienkovom podujatí osvietenej cisárovnej 
nechýbali historické kostýmy,finálové kolo kvízu, zaujímavá beseda s PhDr. Štefa-
nom Holčíkom,dobová hudba, či pôvodné spoločenské tance. Triedy celej školy 
sa premenili na tvorivé dielne, v ktorých sa vytvárali insígnie a kráľovské šaty, či 
písali listy dobovým písmom.
 Žiaci fotografického krúžku predstavili Marquartov plán Bratislavy z 18. 
storočia a nainštalované fotografie budov, ktoré mohla vidieť aj Mária Terézia.
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 Zaujímavé aktivity žiakov a učiteľov Základnej školy Matky Alexie sa pro-
jektom nekončia. Významnú doteraz neprezentovanú históriu kláštora, kostola 
a školy NOTRE DAME prezentujeme na verejnosti formou reťazového sprievod-
covstva. Digitalizované materiály dokumentujúce pôsobenie Márie Terézie majú 
možnosť  spoznávať ďalšie generácie detí a mladých v regióne, zážitkovou for-
mou tak  spoznávajú našu históriu. Veľká vďaka patrí Múzeu Mesta Bratislavy, 
osobitne PhDr. Beáte Husovej za tak významnú spoluprácu, ktorá začala týmto 
projektom a pokračuje ďalej...

 ...ak sa na svojich potulkách historickými uličkami Bratislavy ocitnete na 
Palackého ulici, ste v Základnej škole Matky Alexie srdečne vítaní...


