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SPRÁVA O ČINNOSTI  ODBORNEJ SEKCIE 

PRE VZDELÁVANIE A VÝCHOVU V MÚZEÁCH ZVÄZU MÚZEÍ NA 

SLOVENSKU  ZA OBDOBIE OD 21. VZ ZMS (27. 10. 2011) A 22. VZ ZMS (18. 

4. 2012) DO 23. VZ ZMS (16. 4. 2013) 

 

 

 

■ 13. 2. 2012 – Zasadnutie sekcie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách a prezentácia ateliéru 

Múzeum má budúcnosť v Múzeu mesta Bratislavy. 

■ Vytvorenie priestoru pre komunikáciu a výmenu skúseností medzi členmi sekcie na 

www.facebook.com uzavretá skupina Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách. 

■ 23. a 24. 4. 2012 – Pracovné stretnutie Sekcie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Programom 

stretnutia v Múzeum SNP v Banskej Bystrici bola práca so seniormi v múzeách v rámci Európskeho 

roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Účastníci stretnutia dostali informácie v podobe 

prednášky „Práca so seniormi a služby pre seniorov v Banskej Bystrici“, ktorá bola spojená 

s diskusiou s Ing. Máriou Filipovou, námestníčkou prednostu Mestského úradu Banská Bystrica pre 

služby. Následne navštívili Matejov dom s prezentáciou technológii v expozícii. Prednáška doc. 

PaedDr. Miroslava Krystoňa, CSc. „Špecifiká edukácie seniorov v kontexte aktívneho starnutia" zase 

pomohla v orientácii v grantovom systéme a vo vypracovaní vzdelávacieho projektu pre seniorov. 

Záver stretnutia patril prezentácii práce so školskými skupinami v Múzeu SNP, ktorú pripravila PhDr. 

Jana Odrobiňáková. 

■ 24. a 25. 10. 2012 – Študijná cesta Odborná sekcia pre výchovu a vzdelávanie ZMS opäť pripravila 

pre svojich členov študijnú cestu do Prahy. Účastníci cesty nadviazali kontakty s pracovníkmi 

vybraných múzeí v Prahe. 

Exkurzie sa zúčastnilo 8 ľudí z rôznych múzeí na Slovensku z Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej 

Ľubovni, Múzea školstva a pedagogiky a SNM-Hudobného a Historického múzea. Navštívili sme 

Múzeum Hlavného mesta Prahy, kde sme sa oboznámili so vzdelávacími programami pre deti 

a špeciálnou líniou pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov. Ďalej sme sa zúčastnili workshopu 

pre deti v Múzeu Českej hudby Národného múzea a aktívne sme si prešli vzdelávací program pre 

školy Národného pamiatkového ústavu Prahy v záhradách pražského hradu. 

 

■ 10. a 11. 10. 2012 účasť členov sekcie na konferencii Pedagogika v múzeu – Múzeum v pedagogike 

v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. 

 

■ 13. až 15.11.2012  účasť členov sekcie na konferencii „Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti 

dejiny, súčasný stav a perspektívy“ na Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo.  

 

http://www.facebook.com/
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■ Prezentácia vzdelávacích programov a aktivít členských múzeí na www.zms.sk 

a www.facebook.com/sekcia pre vzdelavanie a vychovu v muzeach.  

■  V súčasnosti má Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách pri ZMS 32 členov.   

 

kontakt: 

sekcia.vzdelavacia@gmail.com, 0915 99 33 01 

 

V Bratislave, 14. 4. 2013  Mgr. Dominik Hrdý, predseda Sekcie pre vzdelávanie a výchovu 

v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku 

http://www.zms.sk/
mailto:sekcia.vzdelavacia@gmail.com

