
 

 

 

 

 

Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie 

v múzeách pri ZMS  

od 28. VZ (3. 5. 2018) do 29. VZ (4. 4. 2019) 

 
OKVAV sa v predmetnom období venovala nasledovným aktivitám: 
 
MuzPed - Centrálny portál edukačných aktivít  
V priebehu celého roka 2018 sme sa venovali realizácii projektu MuzPed - Centrálny portál 
edukačných aktivít múzeí SR. Portál je určený najmä pre učiteľov, aby sme im uľahčili prístup 
k ponuke múzeí s výberom podľa rôznych filtrov, ale taktiež sa jedná o archív vzdelávacích aktivít 
múzeí SR. Išlo najmä o verejné obstaranie dodávateľa portálu -  naprogramovanie filtrovateľnej 
databázy webstránky spolu s redaktorským rozhraním. Spolu s tým prebiehali návrh a tvorba 
štruktúry webu, návrh na rozdelenie jednotlivých položiek databázy a filtrov, návrh na užívateľské 
rozhranie a samozrejme komunikácia so zhotoviteľom diela. Ďalej to bola tvorba vizuálnej 
identity/loga projektu a schvaľovanie v rámci výboru komisie. Súčasťou projektu bolo vytvorenie 
propagačných materiálov (kalendáriky a pravítka) návrhy na grafiku, výber dodávateľa a realizácia. 
Projekt bol podporený z FPU sumou 2000 €. V priebehu januára 2019 sme sa venovali vyúčtovaniu 
dotácie, propagácii portálu (TASR, SRo, Pravda, KN, Facebook a web zms.sk) a napĺňaním jeho 
databázy. Počas celého projektu sme komunikovali s partnermi ako Štátny pedagogický ústav 
a Pedagogická fakulta UK v Bratislave. Aktuálne je v databáze 81 vzdelávacích programov a 41 
prispievateľov (múzejných pedagógov). Portál je prístupný na adrese http://muzped.zms.sk  
 
Distribúcia publikácie „Na spoločnej ceste“ 
Od februára sme distribuovali po múzeách publikáciu, ktorá vzišla z rovnomenného projektu OKVAV 
realizovaného v roku 2017. Rovnako je publikácia prístupná na webe okvav.zms.sk. 
 
Druhá časť Fondu múzejno-pedagogických materiálov 
Druhá časť fondu (približne 30 titulov a tlačovín) prebieha scanovaním a evidovaním. Predpokladá sa 
jeho odovzdanie do Muzeologického kabinetu v priebehu leta 2019. 
 
Zasadnutie OKVAV v Seredi  
Dňa 22. marca 2019 sa uskutoční zasadnutie OKVAV v SNM – Múzeu holokaustu v Seredi. V programe 
je naplánované predstavenie centrálneho portálu MuzPed, plán činnosti OKVAV na ďalšie obdobie, 
aktualizácia Organizačného a rokovacieho poriadku, prezentácia vzdelávacieho projektu spoločnosti 
EduLab a prehliadka SNM – Múzea holokaustu v Seredi a jeho vzdelávacích programov. 
 
 
 
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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