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Správa o činnosti Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku 

za obdobie od 24. VZ ZMS (9. 4. 2014) do 25. VZ ZMS (24. – 25. 3. 2015) 

 

Organizačná a koordinačná činnosť EK ZMS 

 

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

činnosti EK priebežne formou elektronickej pošty.  

2. Členovia EK sú o činnosti priebežne informovaní prostredníctvom elektronickej pošty.  

3. Informácie o činnosti EK sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke ZMS.  

4. Dňa 23. 9. 2014 sa počas konferencie Etnológ a múzeum uskutočnilo 9. zasadnutie 

členov EK ZMS v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Na zasadnutí bola 

zhodnotená činnosť za uplynulé obdobie, schválil sa plán na ďalšie obdobie a 

rokovalo sa o mieste konania ďalšieho ročníka seminára Etnológ a múzeum a jeho 

obsahovej náplni.  

5. Počet členov EK do 9. zasadnutia dňa 23. 9. 2014 je 55.  

 

Odborná činnosť EK ZMS 

 

1. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v spolupráci s výborom EK ZMS pripravili 

XVIII. ročník odbornej konferencie Etnológ a múzeum na tému „Domáca výroba a 

doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k 

múzejným zbierkam)“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. – 24. septembra 2014 

v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Konferencia bola finančne 

podporená z dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Za realizáciu konferencie 

bola zodpovedná PhDr. Iveta Géczyová. Celkový počet príspevkov prednesených na 

konferencii bolo 18 (z toho 2 z ČR). Konferencie sa zúčastnilo 27 odborných 

pracovníkov, prevažne etnológov, z múzeí zo Slovenska a Českej republiky. 

2. Súčasťou konferencie bola odborná exkurzia do Obecného múzea v Nedožeroch – 

Brezanoch, Sklárskeho skanzenu Sklenený sen vo Valaskej Belej s ukážkou výroby zo 
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skla a prehliadka Gazdovských dvoroch v Mačove (časť obce Diviaky nad Nitricou). 

Odborná časť konferencie bola doplnená prehliadkou expozícií, konzervátorských 

dielní a depozitárov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. 

3. Výstupom z konferencie je vydaný recenzovaný zborník príspevkov v náklade 300 ks.   

(Zostavovateľka: PhDr. Iveta Géczyová)  

4. Predsedníčka EK ZMS v spolupráci s členmi EK ZMS pripravila nominácie na 

ocenenie Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii Výstava za obdobie rokov 

2011-2013. Ceny boli odovzdané na Valnom zhromaždení NSS, ktoré sa konalo dňa 

15. 10. 2014 v Čadci. 

5. XIX. ročník podujatia Etnológ a múzeum sa bude konať v dňoch 9. – 11. 6. 2015 vo 

Zvolene, témou odborného  seminára bude: „Les a lesníctvo v našich múzeách“. 

Organizátorom je Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, odborným garantom 

podujatia je Mgr. Želmíra Šípková.  

 

 

 

V Pezinku, 10.03.2015   Vypracovala:  Mgr. Eva Ševčíková 

         predsedníčka EK ZMS 

 


