
 

 

 

 

 

Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie 

v múzeách pri ZMS  

od 25. VZ (25.3.2015) do 26. VZ (20. apríla 2016) 

 
OKVAV sa v uplynulom období venovala nasledovným aktivitám: 
 
Stratégia rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017 
Pracovný tím OKVAV vypracoval strategický dokument, ktorým sa chce OKVAV riadiť v najbližších 3 
rokoch. Dokument vychádza z analýzy súčasného stavu, ktorú sme zisťovali dotazníkovým 
prieskumom v roku 2014. Nadväzuje vytýčením strategických oblastí a konkrétnych úloh na najbližšie 
obdobie. Dokument bol prijatý na zasadnutí OKVAV vo Zvolene vo februári 2015. 
 
Zasadnutie OKVAV vo Zvolene  
 Zasadnutie sa konalo v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Hlavným bodom programu bolo 
schválenie Stratégie rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017 a voľby nového výboru OKVAV na roky 2015 
– 2017. Nový výbor na toto obdobie pracuje v nasledovnom zložení: 
predseda:  Jaroslav Hanko, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň   
tajomník:  Jarmila Ďurišová, Slovenská pošta a. s., Poštové múzeum Banská Bystrica  
členovia:  Agáta Lešková, NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica 
 Ľubica Majerová, NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica 
 Martina Muráňová, SNM – Historické múzeum 
 Jana Hutťanová, SNM – Historické múzeum 
 Jana Odrobiňáková, Múzeum SNP Banská Bystrica 
 
Práca s handicapovaným návštevníkom v múzeu – seminár 
Festival múzeí na Slovensku 2015 sa konal 22. – 23. júna 2015 v Ľubovnianskom múzeu na hrade v 
Starej Ľubovni. OKVAV v rámci programu festivalu v spolupráci s hosťujúcim múzeom pripravila 
odborný seminár s názvom “Práca s handicapovaným návštevníkom v múzeu“. Seminár priniesol 
viaceré zaujímavé poznatky a skúsenosti kolegov, pričom diskusia a rozhovory pokračovali aj po 
seminári. Napriek krátkosti času a bohatému spektru príspevkov sa podarilo priblížiť možnosti, akými 
by sa múzeá mohli uberať pri sprístupňovaní svojich zbierok hendikepovaným návštevníkom. Pre 
tých, ktorí sa seminára nemohli zúčastniť, pripravuje OKVAV zborník príspevkov v elektronickej 
podobe. 
 
Príspevok na muzeologickom seminári “Muzejní profese a veřejnost” v Hodoníne, Česká republika 
Masarykovo muzeum v Hodoníně a Oddělení muzeologie a Katedra Unesco pro muzeologii a světové 
dědičství Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pripravili v dňoch 25. – 26. júna 2015 ďalší z 
radov muzeologických seminárov. Jeho podtitulom bolo „Potenciál muzejních pracovníků 
„nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku.“ Témou tohto dvojdňového stretnutia teda 
bola spolupráca odborných pracovníkov naprieč múzeom pri tvorbe múzejne vzdelávacích 
programov, resp. ponuky múzea.  



Na seminári zaznel aj príspevok s názvom Včera, dnes a zajtra v múzejnej pedagogike na Slovensku, 
ktorý predniesol Jaroslav Hanko, predseda OKVAV. V príspevku predstavil doterajšiu, súčasnú aj 
plánovanú činnosť OKVAV, ako možné východisko pre kooperáciu českých a slovenských múzejných 
pedagógov. 
 
Pracovná cesta na Konferenciu NEMO v Plzni 
V dňoch 5. - 7. novembra 2015 sa v Plzni konala 23. výročná konferencia NEMO (Network of 
European Museum Organisations) s podtitulom Re-visiting the educational Value of Museums – 
Connecting to Audiences. Konferencie sa zúčastnilo približne 140 účastníkov z 30, nielen európskych, 
krajín. Bohatý program prinášal množstvo inšpirácií, cenných kontaktov a stretnutí, ako aj prehliadku 
viacerých múzeí v Plzni. OKVAV za hranicami SR reprezentoval jej predseda J. Hanko. 
 
 
Zasadnutie OKVAV v Banskej Bystrici  
Dňa 11. novembra 2015 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici 
uskutočnilo zasadanie OKVAV, na ktorom bolo prerokované napĺňanie Stratégie rozvoja OKVAV na 
roky 2015 – 2017.  
 

Založenie Fondu múzejno-pedagogických materiálov 
OKVAV v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti ZMS (OKOMČ) dospeli k 
spolupráci s Muzeologickým kabinetom SNM, v ktorého knižnici bude zriadený Fond múzejno-
pedagogických materiálov. Cieľom je uchovávanie pamäte o edukačných aktivitách múzeí a jej 
sprístupnenie. Fond bude fyzickým aj digitálnym archívom tlačovín z oblasti výchovy a vzdelávania v 
múzeách. Vo fonde budú sústreďované všetky materiály vrátane pracovných listov, metodík, brožúr, 
publikácií venovaných vzdelávaniu, propagačných letákov a pod., a to nielen tie publikované s ISBN, či 
tlačené v profesionálnych tlačiarňach, ale aj svojpomocne vydané tlačoviny. Fyzický fond bude na 
študijné účely sprístupnený v knižnici Muzeologického kabinetu SNM, inšpiratívne a 
nasledovaniahodné materiály budú formou digitálneho fondu sprístupnené na internetových 
stránkach OKVAV. 
OKVAV  v decembri 2015 oslovila riaditeľov členských múzeí so žiadosťou o napĺňanie fondu 
materiálmi vydanými na Slovensku. Táto iniciatíva priniesla veľa pozitívnych ohlasov priamo od 
riaditeľov múzeí a do dnešného dňa bolo získaných mnoho materiálov od 7 múzeí. 
 
Zborníky z dvoch konferencií 
Na novembrovom zasadnutí si OKVAV za úlohu schválila vydanie dvoch elektronických zborníkov zo 
stretnutí, na ktorých v uplynulom období spolupracovala. Jedná sa o zborník príspevkov z 
medzinárodnej konferencie Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti, ktorá sa konala v Múzeu SNP 
v Banskej Bystrici (27.11. – 29.11.2013) a zborník zo seminára Práca s handicapovaným návštevníkom 
v múzeu, ktorý sa konal v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni počas Festivalu múzeí na Slovensku 
(22. – 23. júna 2015). Zborníky v elektronickej podobe už čoskoro pribudnú na stránkach OKVAV a 
budú k dispozícii na stiahnutie. 
 

 

Vypracoval:  PhDr. Jaroslav Hanko, predseda OKVAV pri ZMS 

 
 
 
 

Kontakty: sekcia.vzdelavacia@gmail.com,  jaroslav.hanko@snm.sk, tel.: 0918 999 609 
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