
Príloha č. 8 

Zápisu z riadneho 20. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

 

Správa o činnosti Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku   

za obdobie od 19. VZ ZMS (24.11.2009) do 20. VZ ZMS (6.10.2010)  

 

Organizačná a koordinačná činnosť ES 

1. Výbor ES v priebehu predmetného obdobia prerokoval aktuálne problémy a témy 

činnosti ES  priebežne formou elektronickej pošty. 

2. Výbor ES prerokoval možnosti propagovania činnosti Etnologickej sekcie Zväzu 

múzeí na Slovensku a získavanie nových členov v rámci jednotlivých regiónov (úloha pre 

regionálnych zástupcov ES). Výsledkom bolo získanie niekoľko nových členov ES. 

3. Počet členov ES do konca septembra 2010 je 57. 

4. Informácie o činnosti ES sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke ZMS. 

5. Členovia ES sú o činnosti priebežne informovaní prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

Odborná činnosť ES 

1. V Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutočnil v dňoch 14. – 15. 10. 2009 XIII. 

ročník celoslovenského odborného seminára Etnológ a múzeum na tému Ľudový textil 

a spôsoby jeho výzdoby. Z tohto seminára bol publikovaný rovnomenný zborník príspevkov. 

Vydanie zborníka bolo zrealizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky a Národopisnej spoločnosti Slovenska. Vydanie zborníka a organizačnú stránku 

seminára zabezpečilo Podunajské múzeum v Komárne (zborník zostavila I.Gaálová).  

K zborníku bolo pripravené aj CD s elektronickou verziou zborníka obsahujúcou kompletné 

obrazové prezentácie k jednotlivým príspevkom (CD zostavila K.Holbová). 

 

2. V odborných periodikách a regionálnej tlači boli publikované informačné príspevky 

o XIII. ročníku seminára Etnológ a múzeum a o rovnomennom zborníku príspevkov 

(E.Ševčíková, Slovenský národopis 4/2009; A.Cintulová, Múzeum 1/2010). 

 

 

3. Vo veci vydania zborníkov zo seminárov, ktoré doteraz neboli publikované sa Výbor 

ES rozhodol pripraviť aspoň jeden v elektronickej podobe na CD a to príspevky z IX. 

seminára Etnograf a múzeum na tému „Etnokultúrna funkcia odevu a textílií v 2. polovici 20. 

storočia“, ktorý sa uskutočnil v októbri 2005 v Liptovskom Mikuláši v Múzeu Janka Kráľa. 

CD bude k dispozícii všetkým členom ES ZMS, prípadne ďalším záujemcom.  

 

4. XIV. ročník seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční v priestoroch 

Tekovského múzea v Leviciach v dňoch 5.–6.10.2010 na tému Ľudový nábytok v múzeách 

na Slovensku. Za realizáciu seminára sú zodpovední: riaditeľ PhDr. Ján Dano a 

muzeologička Mgr. Zuzana Ivanická z Tekovského múzea v Leviciach, ktorí o priebehu 

realizačných prác seminára priebežne informujú predsedníčku ES E. Ševčíkovú. Zo seminára 

bude vydaný zborník príspevkov, na ktorí organizátori získali finančný príspevok 

z Ministerstva kultúry SR. V súvislosti s prípravou seminára bola oslovená riaditeľka EM 

SNM PhDr. Mária Halmová o odbornú garanciu seminára, t.j. o prípravu úvodnej prednášky 

zo strany odborných pracovníkov EM SNM, na uvedenú žiadosť odpovedala kladne. 

 

5. Dňa 5. októbra 2010 sa počas seminára Etnológ a múzeum uskutoční 5. zasadnutie 

členov Etnologickej sekcie ZMS v Tekovskom múzeu v Leviciach. Na zasadnutí bude 

zhodnotená činnosť za uplynulé obdobie, schváli sa plán na ďalšie obdobie a bude sa rokovať 

o mieste konania ďalšieho ročníka seminára Etnológ a múzeum a jeho obsahovej náplni. 

 



Príloha č. 8 

Zápisu z riadneho 20. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

 

6. Predsedníčka ES rokovala s predsedníčkou Národopisnej spoločnosti Slovenska PhDr. 

Hanou Hlôškovou ohľadom užšej spolupráce ES ZMS a NSS. Zo strany NSS bol poskytnutý 

finančný príspevok na XIII. ročník seminára Etnológ a múzeum. V tomto roku sa realizuje 

dohoda o finančnú podporu XIV. ročníka seminára Etnológ a múzeum vo forme poskytnutia 

finančného príspevku na vydanie zborníka z príspevkov seminára (vo výške 200,00 €). 

Ďalším spoločným projektom je spoločná príprava odborovej bibliografie za obdobie 2001 

– 2010. Všetci členovia ES boli vyzvaní, aby sa svojou personálnou bibliografiou a súpisom 

zrealizovaných etnograficky zameraných výstav zapojili do uvedeného projektu. Výsledkom 

bude databáza, ktorá bude uverejnená v elektronickej verzii na stránkach NSS, prípadne ZMS. 

O priebehu projektu bude Predsedníctvo ZMS informované koncom roka 2010. 

 

 

V Pezinku, 23. septembra 2010 

 

 

 

Mgr. Eva Ševčíková 

        predsedníčka ES ZMS 
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