
 

 

 

 

 

 

Z v ä z  m ú z e í  n a  S l o v e n s k u   

 
 

odborné sympózium 
 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

V MÚZEÁCH 

 

16. – 17. 4. 2013 
 

 Múzeum Slovenského národného povstania  

Banská Bystrica 

 

D r u h ý  c i r k u l á r   
 

Cieľom sympózia „Vedeckovýskumná činnosť v múzeách“ je prezentácia informácií a diskusia 

o problematike realizácie vedeckovýskumnej činnosti v múzeách, s dôrazom na výber 

vedeckovýskumných úloh a výstupov vedeckovýskumnej činnosti. 

Vedeckovýskumná činnosť je jednou zo základných múzejných odborných činností. Realizuje 

sa s cieľom nadobúdať zbierkové predmety, vedecky skúmať zbierkové predmety a využiť ich 

vedeckú hodnotu na poznávanie prírody a vývoja spoločnosti, skúmať postupy a metódy pri 

odbornom ošetrení zbierkových predmetov, ako aj prinášať a rozvíjať nové poznatky 

a informácie, v súlade so svojim zameraním a špecializáciou múzea. 

Zámer organizátorov je zvýšiť aktivitu v oblasti vedeckovýskumnej činnosti realizovanej 

múzeami, v zmysle stanovenia zmysluplných a relevantných zámerov vedeckého výskumu, 

ako aj nárast počtu vedeckovýskumných úloh s riešiteľskými tímami so zastúpením 

odborných pracovníkov z rôznych inštitúcií. 

Výstupom zo sympózia bude elektronický zborník príspevkov. Taktiež budú závery 

a informácie zo sympózia prezentované v časopise MÚZEUM č. 4/2013.  

Aktuálne informácie nájdete na stránke http://www.zms.sk/ . 

 

http://www.zms.sk/


Program 
 
Na sympóziu budú prezentované prednášky a postery z oblasti vedeckovýskumnej činnosti 
(VVČ), špecifiká VVČ v múzeách – požiadavky, podmienky, skúsenosti, taktiež informácie 
o formách, výstupoch a využití výsledkov VVČ, ako aj príklady spolupráce múzeí s inými 
inštitúciami na plnení spoločných úloh. 
 
Bloky programu 

1. blok – Vedeckovýskumná činnosť v múzeách. Úvod do problematiky 
2. blok – Diskusná časť I. Pracovné skupiny 
3. blok - Vedeckovýskumná činnosť v odborných múzejných činnostiach 
4. blok - Vybrané vedeckovýskumné projekty 
5. blok - Diskusná časť II. 

 

Prednášky do programu sympózia sú už zabezpečené, nie je už možné sa s príspevkom prihlásiť. 
 
Postery 
Posterové prezentácie budú účastníkom k dispozícií počas celého konania sympózia. V rámci 
programu bude zároveň vyhradený čas, kedy budú môcť autori svoje postery prezentovať 
priamo a odpovedať na prípadné otázky. 
 

V prípade záujmu je možné prihlásiť posterovú prezentáciu (bližšie informácie v texte nižšie).  
 
Diskusia 
Účastníci budú mať k dispozícii okrem referátov a posterových prezentácii aj možnosť 
zúčastniť sa na odborných diskusiách, a to nielen v rámci jednotlivých blokov programu, ale aj 
formou organizovaných diskusných skupín v prvý deň sympózia.  Informácie z práce skupín 
budú prezentované v závere sympózia. 
Príležitosť prihlásiť sa do niektorej zo skupín budú mať účastníci počas registrácie pred 
začiatkom sympózia. 
 

Diskusné témy jednotlivých skupín:  
1. skupina, vedie: Ján Kautman (zoolog@snm.sk) 

Téma: Získavanie zbierkových predmetov prírodovedného charakteru – problémy 
a riešenia 

2. skupina, vedie: Marta Janovíčková (janovickova@mmb.sk) 
Téma: Formy vedeckovýskumnej činnosti v súčasnej múzejnej praxi 

3. skupina, vedie: Zdeněk Farkaš (zdenek.farkas@snm.sk) 
Téma: Tvorba zbierkových fondov v múzeách so zbierkovými predmetmi v oblasti 
archeológie 

4. skupina, vedie: Eva Ševčíková (e.sevcikova@muzeumpezinok.sk ) 
Téma: Aktuálne úlohy vedeckovýskumnej činnosti etnológov v múzeách na Slovensku 
a problémy pri ich riešení 

5. skupina, vedúci: Andrea Jamrichová (jamrichova@uluv.sk) 
Téma: Výskum a múzejná edukácia – interpretácia zbierok, spolupráca, celoživotné 
vzdelávanie 

 
Program je tiež k dispozícii na stránke ZMS, http://www.zms.sk/. 
 
 
Zborník 
 

Elektronický zborník príspevkov zo sympózia bude distribuovaný po skončení podujatia. 
 

 

http://www.zms.sk/


 

Zasielanie prihlášok  
 

V prípade záujmu o  účasť na sympóziu posielajte prihlášku v elektronickej forme na  
e-mailovú adresu: ivana.gallova@muzeumsnp.sk najneskôr do 31. marca 2013.  
 

Prihlášku nájdete aj na adrese http://www.zms.sk . 
 

 

Účastnícky poplatok      
 
Účastnícky poplatok vo výške 5,00 € pre zamestnancov členských múzeí ZMS, pre 
zamestnancov nečlenských múzeí vo výške 20,00 €, prosíme uhradiť na uvedený účet 
do 5. apríla 2013. 
Prednášajúci sú od platenia poplatku oslobodení. 
 
Číslo účtu: 0301528167/0900  
Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol: 042013 
 

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko platiaceho, aby sme vedeli 
identifikovať osobu, ktorá platbu posiela. V prípade problémov s identifikáciou platieb 
budeme požadovať potvrdenie o úhrade platby pri prezentácii.  
 

Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca organizácia. Organizátori 
konferencie nezabezpečujú účastníkom ubytovanie a stravovanie. 
 
 
Informácie pre prezentujúcich  
 
Prednášky 
Dôležité termíny:  Predloženie abstraktu prednášky – 31. 3. 2013 

Predloženie textu príspevku do zborníka – 30. 4. 2013 
 

Inštrukcie pre vypracovanie abstraktu k príspevku budú zaslané do 15. 3. 2013. 
Pokyny týkajúce sa úpravy textov do zborníka budú poslané do 31. 3. 2013. 
 

Tieto informácie budú zverejnené aj na webovej stránke ZMS, http://www.zms.sk . 
 
Postery 
Ponúkame možnosť prezentácie na sympóziu prostredníctvom posterov. 
Prihlásiť poster je možné do 31. 3. 2013 na adrese ivana.gallova@muzeumsnp.sk. 
 

Požiadavky na poster: 
- plagát vo veľkosti 70x110 cm. 

 

Poster je potrebné priniesť pred začiatkom sympózia, 16. 4. 2013, medzi 13.00 a 13.30 hod. 
 
 
Kontaktné osoby  
 
Gabriela Kochanová (SNM), gabika.kochanova@snm.sk , +421 2 20 469 141 (programové 
zabezpečenie) 
Ivana Gallová (Múzeum SNP), ivana.gallova@muzeumsnp.sk, +421 48 24 51 126    
(organizačné zabezpečenie) 
 
 

http://www.zms.sk/
http://www.zms.sk/


Miesto konania 
 

Múzeum Slovenského národného povstania – kinosála  
Kapitulská 23 
975 59  Banská Bystrica 
 

 
 

 

Možnosti ubytovania 
 

 Jednoposteľová Dvojposteľová  Raňajky  Miestny 

 izba izba   poplatok  

Penzión Grand 
30,00 € 44,00 € 4,00 € 

 
1,00 € 

Horná ulica 32  

      
Penzión Kúria 

35,00 € 50,00 € 4,00 € 
 

1,00 € 
Bakossova ulica  

      

Hotel LUX 
40,00 € 50,00 € 

v cene 
ubytovania 

 
1,00 € 

Námestie Slobody  

 
 
Možnosti stravovania 
 
Reštaurácia Bašta   
Kapitulská ul. 
Cena za menu: 3,39 € 
  

Kapitol Pub   
Kapitulská ul.   
Cena za menu: 3,20 € - 4,00 € 
 

Reštaurácia Magnoli   
Kapitulská 21   
Cena za menu: 3,29 € - 3,99 € 
 

Národný dom   
Národná 11   
Cena za menu: 4,60 € 


