
Stretneme sa v múzeu III 
Tribečské múzeum v Topoľčanoch za podpory Ministerstva kultúry SR a Nitrianskeho samo-
správneho kraja realizuje v mesiacoch september – december 2022 projekt Stretneme sa 
v múzeu III, ktorý voľne nadväzuje na predošlé úspešné projekty a podujatia organizované 
múzeom v predchádzajúcich rokoch v oblasti kultúry, vzdelávania a výchovy pre deti, 
mládež a dospelých  so zdravotným postihnutím. 

Plánované postupy pri realizácii projektu rešpektujú individuálne osobitosti vyplývajúce od veku a 
aktuálneho zdravotného stavu  a podporujú pozitívny vzťah k poznávaniu a učeniu sa. Projekt 
využíva formu inkluzívneho  vzdelávania, ktoré sa zameriava na plné a účinné zapojenie, 
prístupnosť, účasť a výsledky všetkých detí, žiakov a študentov a tiež prináša aj prístup a postup 
k vysoko kvalitnému formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu bez diskriminácie. Tento prístup 
zahŕňa poskytnutie podpory, vykonanie primeraných úprav a včasných zásahov v takej miere, aby 
všetky deti, žiaci a študenti dokázali naplniť svoj potenciál. Musia mať možnosť rozvíjať svoj 
osobný potenciál v kultúrnych inštitúciách, ktoré majú najbližšie k miestu svojho bydliska (alebo 
pre ktorú sa rozhodnú) a rozvíjať svoj osobný potenciál v živote a neskôr na trhu práce. Inštitúcia, 
ktorá dieťa, žiaka a študenta vzdeláva, musí byť nastavená tak, aby v rámci prístupu vo výchove 
a vzdelávaní v kultúrnych oblastiach rešpektovala jedinečnosť každého dieťaťa, žiaka, študenta 
a jeho možnostiam prispôsobovala ciele a obsah vzdelávania, ako aj vzdelávacie metódy. 

Na projekte sa spolupracuje so Spojenou školou, Pod kalváriou 941, Topoľčany  s organizačnými 
zložkami: 
-   Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod 
kalváriou 941,Topoľčany 
-  Základná škola s materskou školou pri Zdravotníckom zariadení , Ul. Pavlovova 17, Topoľčany.

Cieľom projektu je uľahčiť prístup ľudí  so zdravotným postihnutím (viacero typov postihnutia) ku 
kultúrnym, historických, či prírodným hodnotám, rozvíjať ich duševné či manuálne schopnosti 
a environmentálne cítenie. Využíva pri tom formu prednášok a tvorivých dielní zameraných hlavne  
na oblasť regiónu Topoľčian, propagáciu zbierkových predmetov a vlastného fotodokumen-
tačného materiálu. Projekt približuje hlavne zbierkotvornú a kultúrnovýchovnú činnosť múzea pre 
cielenú skupinu a posilňuje  etnologické, historické, botanické, zoologické, geologické , ekologické 
a environmentálne vedomie a poznatky.  Prezentuje zaujímavé predmety zo zbierkového fondu 
múzea- zbrane, mineráli, zoologické preparáty, časti krojov.

Po obsahovej stránke projekt zahŕňa aktivity rozdelené do 4 etáp: terénne vychádzky, prednášky, 
tvorivé dielne a výstava prác. Poznávacie vychádzky do terénu spojené s rozprávaním a ktorých 
súčasťou budú pracovné listy, sú zamerané na Chránený areál Tovarnícky park s kaštieľom, 
Židovský cintorín v Topoľčanoch a historické pamiatky mesta Topoľčany. Prednášky a tvorivé 
dielne budú zamerané na viaceré témy z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré si vyžadu-
jú uplatnenie rôznych vedomostí a manuálnych zručností. Na výstave budú prezentované pred-
mety zhotovené na tvorivých dielňach. 


