
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Správa o činnosti Komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS  

 (za obdobie od 23. VZ ZMS do 24. VZ ZMS) 

 

 

 20. - 22. 3. 2013 – aktívna účasť členov Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu 

v múzeách pri  Zväze múzeí na Slovensku  na medzinárodnej konferencii Múzeum 

a škola aneb aby věci promluvili v Zlíne. 

 27. 11. - 29. 11. 2013 – Medzinárodná konferencia Múzeum ako forma edukácie 

v spoločnosti v Banskej Bystrici. Organizátori konferencie: Múzeum Slovenského 

národného  povstania  v Banskej  Bystrici,     Komisia   pre  vzdelávanie  a  výchovu 

v múzeách pri Zväze múzeí na Slovensku a Slovenské národné múzeum. Obsahovo 

bola konferencia zameraná na nasledovné tematické okruhy: 

 Záujmové vzdelávanie v múzeu (metodika, formy a spôsoby, pohľad odbornej 

verejnosti na vzdelávaciu činnosť v múzeách), Vzdelávanie v múzeu alebo Múzeum 

ako vzdelávacia inštitúcia (Múzeum a škola, dejepis v múzeu, M3G projekty  pre školy) 

a Múzeum pre komunitu (komunitné projekty, špecifikácia práce s rôznymi 

cieľovými skupinami – seniori, handicapovaní ľudia, marginalizované skupiny a pod.) 

Anotácie jednotlivých tematických okruhov nájdete v prílohe. Záštitu nad 

medzinárodnou konferenciou prevzal Minister kultúry Slovenskej republiky Marek 

Maďarič a odborným garantom medzinárodnej konferencie bola PhDr.  Alexandra 

Brabcová. 

 27. a 28. 6. 2013 – Zasadnutie a pracovné stretnutie Odbornej komisie pre vzdelávanie 

a výchovu v múzeách pri Zväze múzeí na Slovensku v Banskej Štiavnici. Na zasadnutí 

sa pripravovala organizácia medzinárodnej konferencie Múzeum ako forma edukácie 

v spoločnosti v Banskej Bystrici  a navštívili sme múzeum vo sv. Antone, kde nám boli 

odprezentované programy a podujatia pre návštevníkov múzea. 

 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 Komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách pri ZMS 35 členov. 

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

9. 4. 2014       Mgr. Dominik Hrdý 
predseda KVaVM 
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