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Správa o činnosti  
Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách  

pri ZMS  
od 31. VZ (22. 11. 2021) do 32. VZ  

 
 
OKVAV sa v predmetnom období venovala nasledovným aktivitám:  
 
Podanie grantu FPU 

Na konci roka 2021 komisia podala projekt na zrealizovanie kolokvia s názvom Na spoločnej ceste II. 

Projekt bol na začiatku nasledujúceho roka podporený. 

 

Zasadnutie komisie a schválenie novej stratégie 

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s prijatými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19 nebolo 

možné uskutočniť zasadnutie v novembri 2021 osobne. Z toho dôvodu komisia zasadala online. Na 

zasadnutí komisie bola schválená nová stratégia, ktorá bude v platnosti nasledujúce roky do 

nového volebného obdobia.  

 

Pracovné stretnutie výboru 

V roku 2022 sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia výboru za účelom organizácie chystaného 

podujatia Na spoločnej ceste II., ktoré pozostáva z kolokvia a publikácie. Výbor rozhodoval o zložení 

prednášajúcich, resp. aktívnych účastníkov, forme stretnutia či o výbere miesta a moderátorovi 

podujatia.  

 

Kolokvium Na Spoločnej ceste II. – Komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov 

a zasadnutie OKVAV 

V priebehu mesiacov máj až september bola opakovane zaslaná prihláška múzejným pracovníkom. 

Na kolokvium, ktoré bolo realizované 19. septembra v Kremnici, sa prihlásilo viac ako 70 

účastníkov. Kolokvium bolo rozdelené do dvoch blokov, v rámci ktorých odzneli príspevky k téme 

spolupráca a komunikácia múzejných pracovníkov od deviatich autorov. Na záver blokov prebehla 

diskusia riadená moderátorkou. Po skončení kolokvia prebehlo zasadnutie komisie a pridelenie 

úloh vychádzajúc zo stratégie. 

 

Dotazník Na spoločnej ceste II. Komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov 

V mesiaci október bol e-mailom odoslaný formulár dotazníka, ktorého hlavnou témou zostáva 

komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov, predovšetkým z pohľadu múzejného pedagóga. 



Dotazník bol distribuovaný medzi členské múzeá ZMS. Výsledky dotazníka budú anonymne 

vyhodnotené v pripravovanej publikácii, ktorá pôjde do tlače v novembri tohto roku.  

 

Publikácia na Spoločnej ceste II. 

V súčasnosti pripravujeme publikáciu, ktorá bude súčasťou projektu Na spoločnej ceste II. 

Predpokladaný termín tlače je november 2022. Publikácia bude distribuovaná medzi účastníkov 

podujatia a časť nákladu vyčlenená na zakúpenie cez ZMS. Budúcim rokom bude k dispozícii 

v online forme cez webovú stránku komisie. 

 

 

 

 

Vypracovala: 

Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD., predsedníčka OKVAV 

6. 10. 2022 


